มาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง
ข้ าราชการองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด

ฝ่ ายสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง
กองการเจ้ าหน้ าที่องค์การบริหารส่ วนจังหวัด

สารบัญ
เรื่อง
1101

2101

2102

2103

2104

2105

หน้า
บริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

1

นักบริหารท้องถิ่น

ระดับต้น

2–6

นักบริหารท้องถิ่น

ระดับกลาง

7–11

นักบริหารท้องถิ่น

ระดับสูง

12–16

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

17

นักบริหารงานทั่วไป

ระดับต้น

18-22

นักบริหารงานทั่วไป

ระดับกลาง

23–27

นักบริหารงานทั่วไป

ระดับสูง

28–32

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

33

นักบริหารงานคลัง

ระดับต้น

34-38

นักบริหารงานคลัง

ระดับกลาง

39-43

นักบริหารงานคลัง

ระดับสูง

44-48

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

49

นักบริหารงานช่าง

ระดับต้น

50-53

นักบริหารงานช่าง

ระดับกลาง

54-57

นักบริหารงานช่าง

ระดับสูง

58-61

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

62

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับต้น

63-67

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับกลาง

68-72

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับสูง

73-77

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

78

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับต้น

79-82

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับกลาง

83-86

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ระดับสูง

87-90

(ข)
เรื่อง
2106

2107

2108

2109

3101

3102

หน้า
อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

91

นักบริหารงานประปา

ระดับต้น

92-94

นักบริหารงานประปา

ระดับกลาง

95-97

นักบริหารงานประปา

ระดับสูง

98-100

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

101

นักบริหารงานการศึกษา

ระดับต้น

102-105

นักบริหารงานการศึกษา

ระดับกลาง

106-109

นักบริหารงานการศึกษา

ระดับสูง

110-113

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

114

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับต้น

115-118

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับกลาง

119-122

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล

ระดับสูง

123-126

อานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น – ระดับสูง)

127

นักบริหารงานการเกษตร

ระดับต้น

128-131

นักบริหารงานการเกษตร

ระดับกลาง

132-135

นักบริหารงานการเกษตร

ระดับสูง

136-139

วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ– ระดับเชี่ยวชาญ)

140

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับปฏิบัติการ

141-143

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับชานาญการ

144-146

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับชานาญการพิเศษ

147-149

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับเชี่ยวชาญ

150-152

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

153

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับปฏิบัติการ

154-156

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับชานาญการ

157-160

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับชานาญการพิเศษ

161-16๓

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับเชี่ยวชาญ

164-166

(ค)

เรื่อง
3103

3104

3105

3106

3201

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

167

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับปฏิบัติการ

168-170

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับชานาญการ

171-173

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับชานาญการพิเศษ

174-176

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับเชี่ยวชาญ

177-179

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

180

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับปฏิบัติการ

181-183

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับชานาญการ

184-186

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับชานาญการพิเศษ

187-189

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับเชี่ยวชาญ

190-192

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

193

นิติกร

ระดับปฏิบัติการ

194-196

นิติกร

ระดับชานาญการ

197-199

นิติกร

ระดับชานาญการพิเศษ

200-202

นิติกร

ระดับเชี่ยวชาญ

203-205

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

206

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับปฏิบัติการ

207-209

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับชานาญการ

210-212

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับชานาญการพิเศษ

213-215

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับเชี่ยวชาญ

216-218

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

219

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับปฏิบัติการ

220-223

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับชานาญการ

224-227

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับชานาญการพิเศษ

228-231

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับเชี่ยวชาญ

231-235

(ง)
เรื่อง
3202

3203

3204

3205

3206

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

236

นักวิชาการคลัง

ระดับปฏิบัติการ

237-240

นักวิชาการคลัง

ระดับชานาญการ

241-244

นักวิชาการคลัง

ระดับชานาญการพิเศษ

245-248

นักวิชาการคลัง

ระดับเชี่ยวชาญ

249-252

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

253

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับปฏิบัติการ

254-257

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับชานาญการ

258-261

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับชานาญการพิเศษ

262-264

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับเชี่ยวชาญ

265-267

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

268

นักวิชาการพัสดุ

ระดับปฏิบัติการ

269-272

นักวิชาการพัสดุ

ระดับชานาญการ

273-276

นักวิชาการพัสดุ

ระดับชานาญการพิเศษ

277-280

นักวิชาการพัสดุ

ระดับเชี่ยวชาญ

281-284

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

285

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับปฏิบัติการ

286-288

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับชานาญการ

289-292

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับชานาญการพิเศษ

293-296

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับเชี่ยวชาญ

297-299

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับชานาญการพิเศษ)

300

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับปฏิบัติการ

301-303

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับชานาญการ

304-306

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับชานาญการพิเศษ

307-310

(จ)
เรื่อง
3301

3302

3303

3401

3402

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

311

นักประชาสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ

312-315

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการ

316-319

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการพิเศษ

320-323

นักประชาสัมพันธ์

ระดับเชี่ยวชาญ

324-326

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

327

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับปฏิบัติการ

328-331

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับชานาญการ

332-335

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับชานาญการพิเศษ

336-339

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับเชี่ยวชาญ

340-342

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับชานาญการพิเศษ)

343

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ

344-346

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับชานาญการ

347-349

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับชานาญการพิเศษ

350-352

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

353

นักวิชาการเกษตร

ระดับปฏิบัติการ

354-356

นักวิชาการเกษตร

ระดับชานาญการ

357-360

นักวิชาการเกษตร

ระดับชานาญการพิเศษ

361-363

นักวิชาการเกษตร

ระดับเชี่ยวชาญ

365-368

วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

๓๖๙

นักวิชาการประมง

ระดับปฏิบัติการ

๓๗๐-372

นักวิชาการประมง

ระดับชานาญการ

373-375

นักวิชาการประมง

ระดับชานาญการพิเศษ

376-378

นักวิชาการประมง

ระดับเชี่ยวชาญ

379-381

(ฉ)
เรื่อง
3403

3501

3601

3602

3603

หน้า
วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

382

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับปฏิบัติการ

383-385

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับชานาญการ

386-389

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับชานาญการพิเศษ

390-393

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับเชี่ยวชาญ

394-395

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

396

นักวิทยาศาสตร์

ระดับปฏิบัติการ

398-400

นักวิทยาศาสตร์

ระดับชานาญการ

401-403

นักวิทยาศาสตร์

ระดับชานาญการพิเศษ

404-406

นักวิทยาศาสตร์

ระดับเชี่ยวชาญ

407-409

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

410

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติการ

411-414

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับชานาญการ

415-417

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับชานาญการพิเศษ

418-421

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับเชี่ยวชาญ

422-425

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

426

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ

427-429

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับชานาญการ

430-433

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับชานาญการพิเศษ

434-436

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับเชี่ยวชาญ

437-439

วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

440

นักกายภาพบาบัด

ระดับปฏิบัติการ

441-443

นักกายภาพบาบัด

ระดับชานาญการ

444-446

นักกายภาพบาบัด

ระดับชานาญการพิเศษ

447-449

นักกายภาพบาบัด

ระดับเชี่ยวชาญ

450-452

(ช)
เรื่อง
3604

3605

3606

3607

3608

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับชานาญพิเศษ)

453

นักอาชีวบาบัด

ระดับปฏิบัติการ

454-456

นักอาชีวบาบัด

ระดับชานาญการ

457-459

นักอาชีวบาบัด

ระดับชานาญการพิเศษ

460-462

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับชานาญพิเศษ)

463

แพทย์แผนไทย

ระดับปฏิบัติการ

464-466

แพทย์แผนไทย

ระดับชานาญการ

467-469

แพทย์แผนไทย

ระดับชานาญการพิเศษ

470-472

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

473

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับปฏิบัติการ

474-477

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับชานาญการ

478-481

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับชานาญการพิเศษ

482-484

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับเชี่ยวชาญ

485-488

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

488

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับปฏิบัติการ

489-491

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับชานาญการ

492-494

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับชานาญการพิเศษ

495-498

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับเชี่ยวชาญ

499-501

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

502

นักโภชนาการ

ระดับปฏิบัติการ

503-505

นักโภชนาการ

ระดับชานาญการ

506-508

นักโภชนาการ

ระดับชานาญการพิเศษ

509-511

นักโภชนาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

512-514

(ซ)
เรื่อง
3609

3610

3611

3612

3613

หน้า
วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

515

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

516-518

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับชานาญการ

519-521

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

522-524

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

525-527

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

528

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

529-532

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับชานาญการ

533-536

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

537-540

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

541-544

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

545

นักรังสีการแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

546-548

นักรังสีการแพทย์

ระดับชานาญการ

549-551

นักรังสีการแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

552-554

นักรังสีการแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

555-557

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

558

เภสัชกร

ระดับปฏิบัติการ

559-561

เภสัชกร

ระดับชานาญการ

562-564

เภสัชกร

ระดับชานาญการพิเศษ

565-567

เภสัชกร

ระดับเชี่ยวชาญ

568-570

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

571

ทันตแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

572-574

ทันตแพทย์

ระดับชานาญการ

575-577

ทันตแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

578-580

ทันตแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

581-583

(ฌ)
เรื่อง
3614

3615

3701

3702

3703

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์
ระดับปฏิบัติการ

584
585-587

นายสัตวแพทย์

ระดับชานาญการ

588-591

นายสัตวแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

592-595

นายสัตวแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

596-599

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

600

นายแพทย์

ระดับปฏิบัติการ

601-603

นายแพทย์

ระดับชานาญการ

604-606

นายแพทย์

ระดับชานาญการพิเศษ

607-610

นายแพทย์

ระดับเชี่ยวชาญ

611-614

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

615

วิศวกรโยธา

ระดับปฏิบัติการ

616-618

วิศวกรโยธา

ระดับชานาญการ

619-622

วิศวกรโยธา

ระดับชานาญการพิเศษ

623-626

วิศวกรโยธา

ระดับเชี่ยวชาญ

627-629

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

630

สถาปนิก

ระดับปฏิบัติการ

631-633

สถาปนิก

ระดับชานาญการ

634-637

สถาปนิก

ระดับชานาญการพิเศษ

638-641

สถาปนิก

ระดับเชี่ยวชาญ

642-645

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

646

นักผังเมือง

ระดับปฏิบัติการ

647-649

นักผังเมือง

ระดับชานาญการ

650-652

นักผังเมือง

ระดับชานาญการพิเศษ

653-656

นักผังเมือง

ระดับเชี่ยวชาญ

657-659

(ญ)
เรื่อง
3704

3705

3706

3707

หน้า
วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

660

วิศวกรเครื่องกล

ระดับปฏิบัติการ

661-664

วิศวกรเครื่องกล

ระดับชานาญการ

665-668

วิศวกรเครื่องกล

ระดับชานาญการพิเศษ

669-672

วิศวกรเครื่องกล

ระดับเชี่ยวชาญ

673-676

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

677

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับปฏิบัติการ

678-681

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับชานาญการ

682-685

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับชานาญการพิเศษ

686-689

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับเชี่ยวชาญ

690-693

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

694

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับปฏิบัติการ

695-698

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับชานาญการ

699-702

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับชานาญการพิเศษ

703-705

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับเชี่ยวชาญ

706-709

วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

710

นักจัดการงานช่าง

ระดับปฏิบัติการ

711-713

นักจัดการงานช่าง

ระดับชานาญการ

714-716

นักจัดการงานช่าง

ระดับชานาญการพิเศษ

717-719

3801 วิชาการ(ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

720

นักพัฒนาชุมชน

ระดับปฏิบัติการ

721-724

นักพัฒนาชุมชน

ระดับชานาญการ

725-728

นักพัฒนาชุมชน

ระดับชานาญการพิเศษ

729-732

นักพัฒนาชุมชน

ระดับเชี่ยวชาญ

733-735

(ญ)
เรื่อง

หน้า

3802 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

736

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับปฏิบัติการ

737-739

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับชานาญการ

740-743

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับชานาญการพิเศษ

744-747

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับเชี่ยวชาญ

748-750

3803 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ

751
752-755

นักวิชาการศึกษา

ระดับชานาญการ

756-759

นักวิชาการศึกษา

ระดับชานาญการพิเศษ

760-763

นักวิชาการศึกษา

ระดับเชี่ยวชาญ

764-767

3804 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับชานาญการพิเศษ)

768

บรรณารักษ์

ระดับปฏิบัติการ

769-770

บรรณารักษ์

ระดับชานาญการ

771-773

บรรณารักษ์

ระดับชานาญการพิเศษ

774-776

3805 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)
นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับปฏิบัติการ

777
778-780

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับชานาญการ

781-783

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับชานาญการพิเศษ

784-786

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับเชี่ยวชาญ

787-789

7806 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

790

นักสันทนาการ

ระดับปฏิบัติการ

791-793

นักสันทนาการ

ระดับชานาญการ

794-796

นักสันทนาการ

ระดับชานาญการพิเศษ

797-799

นักสันทนาการ

ระดับเชี่ยวชาญ

800-802

(ญ)
เรื่อง

หน้า

3807 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

803

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับปฏิบัติการ

804-806

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับชานาญการ

807-809

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับชานาญการพิเศษ

810-812

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับเชี่ยวชาญ

813-815

3808 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์
ระดับปฏิบัติการ

816
817-819

ภัณฑารักษ์

ระดับชานาญการ

820-825

ภัณฑารักษ์

ระดับชานาญการพิเศษ

823-825

ภัณฑารักษ์

ระดับเชี่ยวชาญ

826-828

3809 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)
นักจัดการเทศกิจ
ระดับปฏิบัติการ

829
830-832

นักจัดการเทศกิจ

ระดับชานาญการ

833-835

นักจัดการเทศกิจ

ระดับชานาญพิเศษ

836-839

นักจัดการเทศกิจ

ระดับเชี่ยวชาญ

840-843

3810 วิชาการ (ระดับปฏิบัติการ – ระดับเชี่ยวชาญ)

844

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับปฏิบัติการ

845-847

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับชานาญการ

848-850

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับชานาญการพิเศษ

851-853

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับเชี่ยวชาญ

854-856

4101 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

857

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับปฏิบัติงาน

858-860

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับชานาญงาน

861-863

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับอาวุโส

864-866

(ฎ)
เรื่อง

หน้า

4102 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

867

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับปฏิบัติงาน

868-869

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับชานาญงาน

870-872

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับอาวุโส

873-875

4103 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

876

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับปฏิบัติงาน

877-878

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับชานาญงาน

879-880

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับอาวุโส

881-882

4201 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

883

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับปฏิบัติงาน

884-885

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับชานาญงาน

886-888

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับอาวุโส

889-891

4202 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

892

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับปฏิบัติงาน

893-894

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับชานาญงาน

895-897

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับอาวุโส

898-900

4203 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

901

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับปฏิบัติงาน

902-903

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับชานาญงาน

904-905

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับอาวุโส

906-907

4204 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

908

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับปฏิบัติงาน

909-911

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับชานาญงาน

912-914

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับอาวุโส

915-917

(ฏ)
เรื่อง

หน้า

4301 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

918

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติงาน

919-921

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญงาน

922-924

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับอาวุโส

925-927

4302 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

928

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับปฏิบัติงาน

929-931

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับชานาญงาน

932-934

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับอาวุโส

935-937

4401 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

938

เจ้าพนักงานเกษตร

ระดับปฏิบัติงาน

939-941

เจ้าพนักงานเกษตร

ระดับชานาญงาน

942-944

เจ้าพนักงานเกษตร

ระดับอาวุโส

945-947

4402 ทั่วไป(ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

948

เจ้าพนักงานประมง

ระดับปฏิบัติงาน

949-951

เจ้าพนักงานประมง

ระดับชานาญงาน

952-954

เจ้าพนักงานประมง

ระดับอาวุโส

955-957

4403 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

958

สัตวบาล

ระดับปฏิบัติงาน

959-960

สัตวบาล

ระดับชานาญงาน

961-962

สัตวบาล

ระดับอาวุโส

963-965

4404 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

966

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับปฏิบัติงาน

967-968

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับชานาญงาน

969-971

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับอาวุโส

972-974

(ฐ)
เรื่อง

หน้า

4501 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับปฏิบัติงาน

975
976-978

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ระดับชานาญงาน

4601 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

979-981
982

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติงาน

983-985

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับชานาญงาน

986-988

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับอาวุโส

989-991

4602 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

992

พยาบาลเทคนิค

ระดับปฏิบัติงาน

993-994

พยาบาลเทคนิค

ระดับชานาญงาน

995-997

พยาบาลเทคนิค

ระดับอาวุโส

998-1000

4603 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)

1001

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

ระดับปฏิบัติงาน

1002 – 1003

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

ระดับชานาญงาน

1004 – 1006

4604 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1007

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับปฏิบัติงาน

1008 – 1009

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับชานาญงาน

1010 – 1012

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับอาวุโส

1013 – 1015

4605 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1016

โภชนากร

ระดับปฏิบัติงาน

1017-1018

โภชนากร

ระดับชานาญงาน

1019–1021

โภชนากร

ระดับอาวุโส

1022-1024

4606 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1025

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับปฏิบัติงาน

1026-1027

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับชานาญงาน

1028-1029

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับอาวุโส

1030-1032

(ฑ)
เรื่อง

หน้า

4607 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)

1033

เจ้าพนักงานการแพทย์

ระดับปฏิบัติงาน

1034-1035

เจ้าพนักงานการแพทย์

ระดับชานาญงาน

1036-1037

4608 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)

1038

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ระดับปฏิบัติงาน

1039-1040

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ระดับชานาญงาน

1041-1043

4609 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1044

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับปฏิบัติงาน

1045-1046

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับชานาญงาน

1047-1048

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับอาวุโส

1049-1050

4610 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1051

สัตวแพทย์

ระดับปฏิบัติงาน

1052-1053

สัตวแพทย์

ระดับชานาญงาน

1054-1056

สัตวแพทย์

ระดับอาวุโส

1057-1059

4701 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1060

นายช่างโยธา

ระดับปฏิบัติงาน

1061-1062

นายช่างโยธา

ระดับชานาญงาน

1063-1065

นายช่างโยธา

ระดับอาวุโส

1066-1067

4702 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1068

นายช่างเขียนแบบ

ระดับปฏิบัติงาน

1069-1070

นายช่างเขียนแบบ

ระดับชานาญงาน

1071-1072

นายช่างเขียนแบบ

ระดับอาวุโส

1073-1074

4703 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1075

นายช่างสารวจ

ระดับปฏิบัติงาน

1076-1077

นายช่างสารวจ

ระดับชานาญงาน

1078-1079

นายช่างสารวจ

ระดับอาวุโส

1080-1081

(ฒ)
เรื่อง

หน้า

4704 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1082

นายช่างผังเมือง

ระดับปฏิบัติงาน

1083-1085

นายช่างผังเมือง

ระดับชานาญงาน

1086-1088

นายช่างผังเมือง

ระดับอาวุโส

1089-1091

4705 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1092

นายช่างเครื่องกล

ระดับปฏิบัติงาน

1093-1094

นายช่างเครื่องกล

ระดับชานาญงาน

1095-1097

นายช่างเครื่องกล

ระดับอาวุโส

1098-1100

4706 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1101

นายช่างไฟฟ้า

ระดับปฏิบัติงาน

1102-1103

นายช่างไฟฟ้า

ระดับชานาญงาน

1104-1106

นายช่างไฟฟ้า

ระดับอาวุโส

1107-1108

4707 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1109

เจ้าพนักงานประปา

ระดับปฏิบัติงาน

1110-1111

เจ้าพนักงานประปา

ระดับชานาญงาน

1112-1114

เจ้าพนักงานประปา

ระดับอาวุโส

1115-1117

4708 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1118

นายช่างศิลป์

ระดับปฏิบัติงาน

1119-1120

นายช่างศิลป์

ระดับชานาญงาน

1121-1122

นายช่างศิลป์

ระดับอาวุโส

1123-1124

4709 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)

1125

นายช่างภาพ

ระดับปฏิบัติงาน

1126-1127

นายช่างภาพ

ระดับชานาญงาน

1128-1130

(ณ)
เรื่อง

หน้า

4801 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1131

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน

ระดับปฏิบัติงาน

1132-1134

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน

ระดับชานาญงาน

1135-1137

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน

ระดับอาวุโส

1138-1140

4802 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับชานาญงาน)

1141

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับปฏิบัติงาน

1142-1143

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับชานาญงาน

1144-1146

4803 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1147

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับปฏิบัติงาน

1148-1150

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับชานาญงาน

1151-1153

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับอาวุโส

1154-1156

4804 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1157

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับปฏิบัติงาน

1158-1160

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับชานาญงาน

1161-116

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับอาวุโส

1164-1166

48๐5 ทั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน – ระดับอาวุโส)

1167

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับปฏิบัติงาน

1168-1170

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับชานาญงาน

1171-1173

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับอาวุโส

1174-1176
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

สายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในฐานะปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นต่อ นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ภายในหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบ ปกครองบั งคับบัญ ชาข้าราราชการ ลู กจ้าง และพนั กงานจ้างในองค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น นั้ น ๆ ทั้ งหมด รั บ ผิ ดชอบงานประจาทั่ ว ไปขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ทั้ งหมด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
ที่เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒ นา ส่ งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา
การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง
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ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒ นา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนด
แนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามทิ ศ ทาง แนวนโยบาย กลยุ ท ธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่ ว ยสั่ ง ราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่ ว ยก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม และปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบจากส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ของส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ป ระชาชน ตรวจสอบเรื่องร้ องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้ บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพ ยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ช่ว ยในการบริห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางกฎหมาย การปกครอง รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบั ติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ งในฐานะปลั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้ น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองปลัดระดับต้น (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานัก ปลัด ระดับต้น หรือตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
อ านวยการ สั่ ง ราชการ มอบหมาย ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงาน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้ส อดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒ นธรรมทั้งในด้านประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดแนวทางการจั ด สรรและการใช้ ทรัพ ยากรหรืองบประมาณตามที่ได้ รับ มอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริห ารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่ รับผิดชอบ
กาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิ ทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่ อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจั ด ท า และบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตามข้อ 2 หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น
(นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) หรื อ ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ 1.2 หรือ ข้อ 1.3
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลาง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต้น
(นั ก บริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต้ น ) หรื อ ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บเท่ า มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
ข้อ 1.2 และ ข้อ 1.3 หรือ
(3) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด ระดับกลาง หรือ
ผู้อานวยการกอง ระดับกลาง หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 2
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
ระดับ 2
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 2
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2
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3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.3.3 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

12
ตาแหน่งประเภท

บริหารท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหารงานท้องถิ่น

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหารงานท้องถิ่น

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะงานบริห ารงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
มากเป็นพิเศษ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาจานวนมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก าหนดทิ ศ ทาง แนวนโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ความคาดหวั งและเป้ า หมาย
ความสาเร็จของส่วนราชการต่างๆ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
วัฒนธรรม ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริห ารจัดการให้ เกิดการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 วางแผนและเสนอการตราข้อบัญญั ติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย เพื่อให้ การ
ดาเนินการในพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อน และหลากหลายของภารกิจสูงมาก สามารถยืดหยุ่นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ประกอบการตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคต
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒ นาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริ ห ารงาน การกาหนดแนวทางการจั ด สรรและการใช้ ทรัพ ยากรหรืองบประมาณตามที่ได้ รับ มอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
1.5 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการที่กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วิ เคราะห์ แ ผนท้ อ งถิ่ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนชาติ แผนจั ง หวั ด แผนชุ ม ชน
ตลอดจนนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.7 วางแผนการปฏิ บัติ งานให้ เป็ น ไปตามขั้น ตอนและนานโยบายของผู้ บ ริห ารไป
ปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
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1.8 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกั บแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ก ากั บ ตรวจสอบ ควบคุ ม ประเมิ น ผลและแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคของการ
ดาเนินงานในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อตัดสินใจและกาหนดทิศทางให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของ
ประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รั บผิดชอบ
กาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกั บ องค์ก รภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดั บ ผู้ น าที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 วางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับ ดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนสูงมากเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กากับ ติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้ งบประมาณและทรัพ ยากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริ ห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทาและบริห ารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น ข้อ 1
1.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ระดับสูง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อเคยด ารงต าแหน่ งรองปลั ด องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ระดับกลาง (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
(3) ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ระดั บ สู ง หรื อ
ผู้อานวยการสานักระดับสูง หรือที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 4
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 4
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ 3
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.11. ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
ระดับ 3
1.12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ระดับ 3
1.13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 4
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 4
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
ระดับ 4
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
ระดับ 4
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 4
3.2.5 สมรรถนะประจาสายงาน
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3.2.6 การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
3.2.7 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3.2.8 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ
ระดับ
ระดับ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนเลขำนุกำร
งำนนโยบำยและแผน ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน หัวหน้ำหน่วยงำนที่เป็นกอง หัวหน้ำหน่วยงำนเทียบเท่ำกอง
หรือหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ กำรบริหำรและควบคุมงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไปและ
งำนเลขำนุกำร เช่น ติดต่อนัดหมำย จัดงำน รับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำร
ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุมทำง วิชำกำรและรำยงำนอื่นๆ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะ เพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร
ติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมแผน โครงกำรต่ำง ๆ ติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมี
ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุม และกำรบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น งำนธุรกำร งำนสำร
บรรณ งำนบุคคล งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนทะเบียน งำนนโยบำยและแผน งำนรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินกำรบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร งำนระเบียบ
แบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงำนรำชกำรที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชือ่ สายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสั มฤทธิ์ของหน่ วยงำนด้ำนงำนบริห ำรทั่ว ไป งำนสนับ สนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำน
ทะเบียนรำษฎร์และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วน
รำชกำรใดในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นโดยเฉพำะ เพื่อเป็น แบบแผนในกำรปฏิ บัติงำนของหน่วยงำนให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่ว มจั ด ท ำแผนหรือ โครงกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนและ
โครงกำรต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำม
มั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.3 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนงำนนโยบำยและแผน ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำน
เลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ข้อบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเติม และกำรโอนเปลี่ ยนระบบงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.2 ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ เสนอแนะ และประสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ ในองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำยและยุท ธศำสตร์ เพื่ อให้ ได้แผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบำยของสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด สภำเทศบำล หรือสภำตำบล รัฐบำล แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลกำรจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ข้อบัญญัติงบประมำณ
เพิ่มเติมและ กำรโอนเปลี่ ยนระบบงบประมำณรำยจ่ ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์กำหนด
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม
งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำนกำรประชุ มและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.7 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบียบและสัญญำ เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่กำหนด
ไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจัดระบบงำน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่ น กำรแจ้ งเกิ ด กำรแจ้ งตำย กำรแจ้งย้ ำยที่ อ ยู่ กำรจัด ท ำบั ต รประจำตัว ประชำชน เป็ น ต้น เพื่ อ
อำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด
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2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ว มหรื อ วำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณ วุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสำขำวิชำ
หรือทุกทำงที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงแผน กำรบริหำร กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ งในฐำนะหั ว หน้ ำ ส ำนั ก ปลั ด หรื อ ผู้ อ ำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ
งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี

21
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตร
ประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 1
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 2
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 1
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 1
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 1
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 1
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมิ น ผลงำน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ งำนของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่
ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์
และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 จัดทำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมิ นผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร
ต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำมมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิ บัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อ
ทบทวนสถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่และประชำกรจำนวนมำก
2.2 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด
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2.3 ควบคุ ม ดู แ ลกำรจั ด ท ำค ำของบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี แ ละงำนด้ ำ น
งบประมำณที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมี ข นำดใหญ่ แ ละประชำกรจ ำนวนมำกมี
งบประมำณที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมดูแล ให้ คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำง และประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์
เพื่อให้ได้แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดรับกับนโยบำยของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด สภำเทศบำล หรือสภำตำบล รัฐ บำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่ อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.8 จั ด ท ำ เร่ งรั ด ติ ด ตำม ประเมิ น และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนและผลกำรใช้
จ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณของโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี และนโยบำยของ
องค์กรบริหำรงำนส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อ
ผู้บริหำรในกำรผลักดันให้งำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนบริห ำรทั่วไป งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฏร์และงำนบัตร
ประจำตัวประชน หรืองำนพัฒนำระบบบริหำรงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม
งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.12 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบียบและสัญญำ เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร และ
ตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.13 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่ อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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2.14 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจัดระบบงำน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนที่มีเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.15 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.16 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่ น กำรแจ้ งเกิ ด กำรแจ้ งตำย กำรแจ้งย้ ำยที่ อ ยู่ กำรจัด ท ำบั ต รประจำตัว ประชำชน เป็ น ต้น เพื่ อ
อำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.17 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.18 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมิ น ผลและสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.2 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
3.3 พิจำรณำวำงแผนกำรทำงำนและกำรกระจำยอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก
กองหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนงำนนโยบำยและแผนงำนตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
แต่ละรำย เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.4 ให้ คำปรึกษำแนะนำ เสนอแนะ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มคี วำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 บริห ำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่ อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรับ ต ำแหน่ งในฐำนะหั ว หน้ ำส ำนั ก ปลั ด หรือ ผู้ อ ำนวยกำรกอง หรื อ
ผู้อำนวยกำรส่วน (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2. ด ำรงต ำแหน่ งใดต ำแหน่ งหนึ่ งมำแล้ วดั งต่ อไปนี้ โดยจะต้ องปฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรทั่ วไป
งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงต ำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่ งหั ว หน้ำส ำนัก ปลั ดหรือ ผู้ อำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 4
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนซับซ้อนมำกและสูงมำกเป็นพิเศษ โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำ
จำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์
และงำนบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีควำมสลับซับซ้อนและใช้ควำมเชี่ยวชำญสูง
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหลำยๆ หน่วยงำนหรือหลำยๆ ด้ำนที่มีควำมหลำกหลำย ควำม
ยุ่งยำกและต้องกำรคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 จัดทำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร
ต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำมมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรนำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ในอนำคตต่อไป
1.5 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติและเสนอแนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบั ติงำนหรื อระบบงำนของหน่ ว ยงำนที่สั งกัด เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.6 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น

29
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
จัดกำรงำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อน
มำกเช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำน
แปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับกำรประชุม งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนทำรำยงำน
กำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้
งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด
2.6 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำน
ระเบี ยบและสัญญำซึ่ งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปอย่ำง
ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและ
แผน หรืองำนจั ดระบบงำนซึ่ งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสู งมำก เพื่ อให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่ส ร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น
2.10 มอบหมำย วิเครำะห์ ทำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์
ต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ กำรจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น ในองค์กร
ปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีประชำกำรจำนวนมำก เพื่ออำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อทบทวน
สถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมี
ขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร รวมถึงสภำพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและจำนวนมำก
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2.13 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.14 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.15 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนต่ ำ ง ๆ ที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เวที เจรจำต่ ำ ง ๆ ในฐำนะเป็ น ผู้ มี บ ทบำทหลั ก เพื่ อ รั ก ษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรั พยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์ปละบัตรประจำตัวประชำชน หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงต ำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่ ง หั ว หน้ำส ำนัก ปลั ดหรือ ผู้ อำนวยกำรกอง
(นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 4
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 4
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 4
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
ระดับ 4
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 3
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบริหำรงำนคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน ควบคุม มอบหมำยงำน ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรบริหำรงำนคลังหลำยด้ำน เช่ น งำนกำรคลัง งำนกำรเงิน
และบั ญ ชี งำนกำรจั ด เก็ บ รำยได้ งำนรวบรวมข้อ มูล สถิ ติและวิเครำะห์ งบประมำณ งำนพั ส ดุ งำนธุรกำร
งำนกำรจัดกำร เงินกู้ งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรเสนอแนะและให้ คำปรึกษำแนะนำ กำรทำควำมเห็นและสรุปรำยงำน ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
อนุญำตที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนกำรคลัง เก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนค่อนข้ำงสูงมำก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละเป้ ำ หมำยแนวทำงด้ ำ นกำรคลั ง
เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
1.2 ร่ ว มวำงแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดเก็บรำยได้และ
งำนกำรพัสดุ หรืองำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้ งเสนอแนวทำงพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ งำนหรือ ระบบงำน เพื่ อให้ มี ก ำรบู รณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 จั ด ระบบกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน ตลอดจนวิ เครำะห์ ผ ลดี
ผลกระทบ ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
2.5 ร่วมกำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำนโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ วิ เครำะห์ ท ำควำมเห็ น และ
ตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยด้ำนเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำน
ควบคุ มกำรเบิ ก จ่ ำย งำนกำรเก็บ รั กษำทรัพย์ สิ น ที่มี ค่ำและหลั กฐำนแทนตัว เงิน เป็ นต้ น เพื่ อควบคุม กำร
ดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จั ด ระบบงำนและอั ต รำก ำลั งเจ้ ำหน้ ำ ที่ ในหน่ ว ยงำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำรกิ จ
ปริมำณงำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยื ดหยุ่ น ต่อกำรปฏิบั ติงำน โดยกำหนดหรือมอบอ ำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ ที่ มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพ ยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง
และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
4.4 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รั บ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.5 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงบัญ ชี พำณิช ยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลั ง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน
กำรเงินและกำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้ รั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
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1.3 ได้ รั บ ปริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บได้ ในระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงบั ญ ชี
พำณิชยศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรเงิน กำรเงินและ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทั่วไป กำรตลำด กำรจัดกำร หรือในสำขำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง ระดับต้น (นักบริหารงาน
การคลัง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 1
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 2
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 3
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
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2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ ค วำมรับ ผิ ดชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำกเป็ น พิ เศษ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแผนทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมุล สถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและ
งบประมำณ รวมทั้งเสนอแนวทำงกำรพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนหรือระบบงำน เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรแผนงำน
กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด เก็ บ รำยได้ ให้ มี พั ส ดุ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำน และกำรจ่ ำยเงิน เป็ น ไปตำม
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.6 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.7 วำงแผนกำรใช้ จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้ กระทบกับ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่ งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.6 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ ยวชำญเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญ ชี
งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรอง
สิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัว
เงินเป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรนำส่งเงิน และ
กำรนำส่งเงินไปสำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.11 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.12 กำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทำงคู่มือ กลไก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.13 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำม ประเมิน ผลงำน และสนั บ สนุ นกำรปฏิบั ติ งำนของเจ้ำหน้ำที่ ในบั งคั บ
บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพทีด่ ีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณกำรเงินกำรคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิ จ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำ
และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำ
ดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ในฐานะผู้ อ านวยการกองหรื อ ผู้ อ านวยการส่ ว น
ระดับกลาง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง หรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง ระดับต้น (นักบริหำรงำน
กำรคลัง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรคลัง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี

42
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 4
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 4
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 2
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 2
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 2
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 2
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 2
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำร

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในหัวหน้ ำหน่วยงำนระดับ สำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดใหญ่ ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ควบคุม
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนด้ำนกำรคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีห น้ ำที่ควำมรับ ผิดชอบ ควำมยำกและคุณ ภำพของงำนซับซ้อนมำกและสู งมำกเป็ นพิเศษ โดย
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ และงำนกำรจัดเก็บรำยได้ และงำนพัสดุ
หรืองำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติและเสนอแนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบั ติงำนหรื อระบบงำนของหน่ ว ยงำนที่สั งกัด เพื่ อปรับ ปรุงกระบวนกำรทำงำนให้ มีประสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 วำงแผนในกำรจัดทำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจำไตรมำส เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำน และกำรจ่ำยเงินเป็ นไปตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี
1.6 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.7 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่ ว ยงำนคลั ง ในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ปรับปรุงแก้ไข
ท ำควำมเห็ น ในเรื่ อ งต่ ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ภำรกิ จที่ ห ลำกหลำยและเบ็ ด เสร็จ ของหน่ ว ยงำน เพื่ อให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับ แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กร ในฐำนะเป็นผู้ มี
บทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.5 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น
และตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยๆ ด้ำนที่ต้องกำรควำมเชี่ยวชำญเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำน
กำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ
งำนเบิกเงินงบประมำณ งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงิน
เป็นต้น เพื่อควบคุมกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรำยงำนกำรเงินกำรบัญ ชีต่ำงๆ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่กำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ
2.7 ก ำหนดรำยจ่ ำ ยของหน่ ว ยงำนเพื่ อ ให้ เกิ ด กำรประหยั ด และคล่ อ งตั ว ในกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 ควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรให้มีกำรชำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง
เพื่อให้สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบกำรเบิ ก จ่ ำ ยวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ กำรจั ด ซื้ อ และกำรจั ด จ้ ำ งเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.10 ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น
เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.11 วิ เ ครำะห์ และเสน อข้ อ มู ล ท ำงด้ ำ น กำรคลั ง กำรเงิ น กำรบั ญ ชี แ ละ
กำรงบประมำณเพื่อนำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.12 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.13 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนคลังและงำนจัดเก็บรำยได้ หรืองำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้กำรทำงำนใน
งำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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2.14 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
2.15 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้ ตลอดจนเพื่อให้
กำรประเมินผลงำนเกิดควำมเป็นธรรม
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ควบคุมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบ
สูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจ
พิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ควบคุมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก
ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 ร่ ว มหรื อ บริ ห ำรและก ำหนดแนวทำงกำรจั ด สรรและกำรใช้ ท รั พ ยำกร หรื อ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการสานัก ระดับสูง (นักบริหารงานการคลัง
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังหรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง ระดับกลำง (นักบริหำรงำน
กำรคลัง ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 4
1.11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
ระดับ 3
1.12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ระดับ 5
1.13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 4
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 3
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต ำแหน่ ง ต่ ำ งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนทำงด้ ำนบริห ำรงำนช่ ำ ง ในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนหัวหน้ำหน่วยงำนที่เป็นกองหรือส่วน หัวหน้ำหน่วยงำนเทียบเท่ำกองหรือส่ วน หัวหน้ำหน่วยงำนที่
สูงกว่ำกอง หรือหั วหน้ ำหน่ วยงำน ซึ่งมีลั กษณะงำนที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริห ำรควบคุมให้ คำปรึกษำและ
ตรวจสอบงำนด้ำนช่ำงต่ำงๆ เช่น งำนช่ำงโยธำ งำนด้ำนไฟฟ้ำและแสงสว่ำงสำธำรณะ งำนสวนสำธำรณะ
งำนช่ำงก่อสร้ำง งำนช่ำงส ำรวจ งำนช่ำงรังวัด งำนช่ำงเขี ยนแบบ งำนช่ำงเทคนิ คงำนช่ ำงโลหะ งำนช่ำง
เครื่องยนต์ งำนช่ำงเครื่องกล เป็นต้น นอกจำกนั้นยังต้องวำงแผน ออกแบบและควบคุมงำนสถำปัตยกรรม งำน
วิศวกรรมและงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งตำแหน่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีควำมรู้ควำมชำนำญใน
วิชำช่ำง วิชำกำรทำงวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับต้น
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือ หัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร
วำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน
ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนบริหำรงำนช่ำงและงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน/โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 กำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิ บั ติ ร ำชกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้ เป็ น ไปอย่ ำงถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อ ให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
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3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้ ำง สถำปั ตยกรรม ผังเมือง ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้ำฝ่ ำย (นั ก บริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำง
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงระดับต้น ข้อ 1 และ
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำง หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 1
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 1
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 1
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 1
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 1
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 1
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ ยวกับ กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปั ญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผังหลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบ
งำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 พิจำรณำข้อขัดแย้งต่ำงๆ ในด้ำนงำนออกแบบและก่อสร้ำง หรือกำรให้บริกำร
ตรวจสอบแบบ รู ป และรำยกำรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ มีคุ ณ ภำพได้ม ำตรฐำนสอดคล้ อ ง
เหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรประมำณรำคำ
กำรประกวดรำคำ กำรท ำสั ญ ญำจ้ ำง หรื อ กำรตรวจรั บ งำนงวดเพื่ อ เบิ ก จ่ ำยเงิ น ในงำนด้ ำนกำรช่ ำง งำน
สถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำ
สูงสุด
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2.4 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรก่อสร้ำง กำร
ซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรจัดแต่งสถำนที่ในงำน
ต่ำงๆ และกำรตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน ถนน ท่อระบำยน้ำ ทำงเท้ำ คลอง สวนสำธำรณะ ไฟฟ้ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตำม
ระเบียบทำงวิชำกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.5 สำรวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.6 ตอบปัญ หำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริห ำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย เช่นเป็ นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย เพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจพิจำรณำนำทรัพยำกรและ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำงหรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหั วหน้ำฝ่ ำย (นัก บริห ำรงำนช่ำง
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพืน้ ที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 2
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

58
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำง

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมต่ำงๆ ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ของหน่วยงำนช่ำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมที่มีควำม
หลำกหลำย ควำมยุ่งยำกและต้องกำรคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.4 วำงแนวทำงกำรศึ กษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภำพรวม เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกรในหน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบ
ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบและก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผัง
หลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปัตยกรรม และออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ
เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรประมำณ
รำคำ กำรประกวดรำคำ กำรทำสัญญำจ้ำง หรือกำรตรวจรับงำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยเงินในงำนด้ำนกำรช่ำง งำน
สถำปัตยกรรมและงำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำ
สูงสุด
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2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำรก่อสร้ำง กำร
ซ่อมแซม กำรบำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม กำรจัดแต่งสถำนที่ในงำน
ต่ำงๆ และกำรตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน ถนน ท่อระบำยน้ำ ทำงเท้ำ คลอง สวนสำธำรณะ ไฟฟ้ ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตำม
ระเบียบทำงวิชำกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.4 สำรวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.5 ตอบปัญ หำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริห ำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย เช่นเป็ นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง เป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย หรือเป็นนำยตรวจเวรยำมสำนักงำนเป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.6 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.7 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.8 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.10 อ ำนวยกำร ปฏิ บั ติ ง ำนและสนั บ สนุ น งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ได้ รั บ มอบหมำย เพื่ อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและควำมรู้อัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก กองหรือหน่วยงำนที่
รับผิดชอบด้ำนงำนช่ำง วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่แต่ละรำย
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.2 ติดตำมและประเมินผลและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
3.3 ให้คำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำน ของผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ
ที่ดีขึ้น
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำง หรืองำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง( นั ก บริ ห ำรงำนช่ ำ ง
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 4
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
ระดับ 3
1.11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่น
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
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2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติง ำนบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผนกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรเฝ้ำระวังโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรรักษำพยำบำลและฟื้นฟูสุขภำพ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
ควบคุมสถำนประกอบกำร กำรระงับเหตุรำคำญ กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมหลักกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน กำร
จัดกำรภำวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำ ร
คุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ กำรฝึกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนและสนับสนุนกำรวำงแผนทุก
ระดับ กำรวำงแผน นิเทศงำน ติดตำมและประเมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงแผนกำลังคน และ
จั ด ท ำงบประมำณในกำรด ำเนิ น งำน และกำรบริห ำรทรั พ ยำกรที่ ใช้ ในกำรด ำเนิ น งำน กำรรวบรวมแผน
หน่วยงำนย่อย และกำรกระจำยแผนงำนสำหรับหน่วยปฏิบัติต่ำง ๆ กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจนกำรจัดให้มีและสนับสนุน กำรกำหนดนโยบำย
และปฏิบัติห น้ำที่อื่น ที่เกี่ยวข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ งตำแหน่งต่ำ ง ๆ เหล่ ำนี้ มีลั กษณะที่
จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมรู้ควำมชำนำญและประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสูง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับต้น
ระดับกลำง
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ซึ่งมีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับ
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญงำนเฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน
๑.๒ ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่ วยงำนด้ ำนงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิ บัติงำนของหน่วยงำนเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๓ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผน
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๔ ร่วมวำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแล
ให้ประชำชนในท้องถิ่นมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพอนำมัยที่ดี และปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ
๑.๕ ร่วมวำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒนำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ ค้ นคว้ำประยุ กต์ เทคโนโลยีหรื อองค์ ควำมรู้ ใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บงำนในภำรกิ จของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๑.๗ วำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำร
เฝ้ำระวัง กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสุ ขภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำร
คุ้มครองผู้บริโภค กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูล
ทำงสถิติที่เกี่ย วข้องกับ งำนสำธำรณสุ ขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ สำมำรถวำงแผนให้ สอดคล้ องกับปัญ หำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
๑.๘ ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใสและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
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๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ พิ จำรณำอนุ มัติ อนุญ ำตกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ว ยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้ อม กำรส่ งเสริม บ ำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณ ภำพสิ่งแวดล้ อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี
มีอนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย เช่น เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภ ำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ควำมร่ ว มมื อหรื อบู ร ณำกำรงำนให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์เป็ น ประโยชน์ ต่อ ประชำชนและอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
๒.๑๐ กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำมำตรฐำนและใช้ในกำรดำเนินงำน กำรเสนอแนวทำงและกำหนดกำร
พัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๑๑ จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหำ อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
๒.๑๒ อำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
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๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ ปริมำณ
งำนและงบประมำณเพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติด ตำมและประเมิน ผลงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ ในบั งคับ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ จั ด รู ป แบบและวำงแนวทำงกำรปฏิ บั ติรำชกำรของบุ ค ลำกรในองค์ ก รให้ มี ค วำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่น ต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้ เจ้ำหน้ำที่ที่มีลั กษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำมระเบียบ
เพื่อให้กำรใช้ งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
๔.๔ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
๑.๑ ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๒ ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
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๑.๓ ได้ รับ ปริญญำเอกหรือคุณวุฒิ อย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิช ำหรือ
ทำงพยำบำลศำสตร์ แพทยศำสตร์ ทันตแพทยศำสตร์ สัตวแพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สำธำรณสุขศำสตร์
สำธำรณสุขมูลฐำน เทคนิคกำรแพทย์ วิทยำศำสตร์ (ทำงด้ำนสุขศึกษำ สุขภำพ สิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขควำม
ปลอดภัย อนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย และสำธำรณสุขมูลฐำน) หรือในสำขำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๒.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี โดยจะต้อง
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๓. คุณ สมบั ติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่งในฐำนะหั ว หน้ ำฝ่ำย (นักบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
๓.๑ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง นั ก บริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม
ระดับต้น ข้อ ๑
๓.๒ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
(๒) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
(๓) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี
๓.๓ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๑
ระดับ ๑
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๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ วำงแผนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม บริหำร
ทรั พ ยำกรด้ ำนต่ ำงๆ เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชำหรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๔ บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๕ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศำสตร์แ ละเป้ ำหมำยในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ น
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำน/โครงกำรในกำร
พัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
๑.๖ วำงแผนและกำหนดนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินกำรด้ำน
สำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มในพื้ น ที่ เช่ น กำรส่ งเสริม สุ ขภำพ กำรเฝ้ ำระวัง กำรป้ องกั น และควบคุ มโรค
กำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสภำพ กำรควบคุมโรคสัตว์สู่คน กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบั ติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุข ภำพ
อนำมัยที่ดีของประชำชน
๑.๗ วำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและพัฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
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๑.๘ ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ วินิ จฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๖ อำนวยกำรปฏิบัติงำนพร้อมให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะรวมถึงกำรตัดสินใจวินิจฉัย
สั่งกำรในภำรกิจรับผิดชอบของหน่วยงำนให้ได้มำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย เพื่อ
พัฒนำมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมในกำรดำเนินงำน
๒.๗ ปรับปรุงและกำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว รวมถึงกำร
ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและเสนอแนวทำง
กำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพ โดยยึด
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
๒.๘ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม
โรค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม บำรุงรักษำ และคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำรสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณ ภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ เพื่ออำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มี
อนำมัย และได้รับบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๙ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและระเบียบที่
กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๑๐ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแล
กำรเผยแพร่และฝึกอบรมและกำรสุขศึกษำ เพื่อให้ ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและรักษำ
ตนเอง ครอบครัวและบุคคลรอบข้ำงอย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด
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๒.๑๑ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๑๒ ตอบปัญหำ ชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้ รั บ มอบหมำย เช่ น เป็ น กรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ เป็ น ต้ น เพื่ อ ควบคุ ม ให้ ภ ำรกิ จ ดั ง กล่ ำ วเป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่กำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มีควำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกตำแหน่งเพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมคล่องตัวและ
มีควำมต่อเนื่อง
๓.๗ ส่งเสริมพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับกำรศึกษำ อบรม เพิ่มพูนควำมรู้และ
ทักษะกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะและยกระดับมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำรวมทั้งสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

71
๔.๕ ควบคุม ตรวจสอบ กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ
๔.๖ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกองหรือผู้อำนวยกำรส่วน
(นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลำง)
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น ข้อ ๑
และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้ วไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี กำหนดเวลำ ๔ ปี
ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓
๒.๓ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
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๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๓ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓

73
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนที่เกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ
ซึ่งลั ก ษณะหน้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบและคุณ ภำพของงำนสู งมำก โดยปกครองผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชำจ ำนวนมำก และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
๑.๒ ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับ ซ้อนมำก ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำน
กำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
๑.๓ บริ หำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมี กำรบู รณำกำรแผนงำน กิ จกรรม ขั้ นตอนส ำคั ญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้ที่ต้องกำรคุณภำพของงำนสูงเป็นพิเศษ
๑.๔ วำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ ท้องถิ่นมี
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน และประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
๑.๕ วำงแผนแนวทำงกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ และเสนอแนวทำงก ำหนดและพั ฒ นำ
มำตรฐำนและกลวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนสำธำรณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
๑.๖ วำงแผนนิ เทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนสำธำรณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ ม และ
บริหารทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมให้กำรดำเนินงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๗ ประมวลผล วิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ทำงสถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งำนด้ ำนสำธำรณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมที่มีควำมยุ่งยำกของงำนเป็นพิเศษ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนให้สอดคล้องกับปัญหำท้องถิ่น
๑.๘ กำกับ อำนวยกำร ประสำนงำน สนับสนุนกำรวำงแผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
แก้ไขปัญหำที่มีควำมสลับซับซ้อนและต้องใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ที่วำงไว้
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๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๓ ควบคุมดูแลกำรให้บริกำรสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำนในท้องถิ่นขนำด
ใหญ่และมีควำมซับ ซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำร
ส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค ฯลฯ รวมทั้งให้มีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน
เช่น กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ เป็นต้น เพื่อบริกำรให้ท้องถิ่นมี
สภำพแวดล้ อ มที่ ดี แ ละให้ ป ระชำชนมี สุ ข ภำวะที่ ดี มี อ นำมั ย และได้ รั บ บริ ก ำรที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
๒.๔ วินิ จ ฉัย สั่ งกำรเรื่องที่ มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับ ซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๒.๕ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
๒.๖ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
๒.๗ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นขนำดใหญ่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎและ
ระเบี ยบที่กำหนดไว้ และควบคุมดูแลกำรสุ ขำภิบำลหรือกำรเฝ้ ำระวังโรคในท้องถิ่นขนำดใหญ่ และมีควำม
ซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร เพื่อตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยที่ดี
๒.๘ ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ
กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๙ ก ำหนด พั ฒ นำ ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากาลังจจาหนาที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในจชิง
ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ จพื่อใหปฏิบัติราชการจกิดประสิทธิภาพ และความคุมค่า
๓.๒ ติดตามและประจมินผลงานของจจาหนาที่ในบังคับบัญชา จพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุจป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดวว
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๓.๓ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
๓.๔ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๓.๕ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกับ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
๓.๖ ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ในกำรพัฒ นำ กระตุ้น เร่ งเร้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติในกำรผลิ ตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนิน งำนที่ มี
คุณภำพที่ดีขึ้น
๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่
ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๔.๓ วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
๔.๔ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้ เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับสูง )
๑. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
ข้อ ๑ และ
๒. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
๒.๑ ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นั กบริห ำรงำนสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ ำ มำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี หรือ
๒.๒ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๑.๑ ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
๑.๒ ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
๑.๓ ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
๑.๔ ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
๑.๕ ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑.๖ ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
๑.๗ ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
๑.๘ ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
๑.๙ ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑๐ ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HIA)ฯลฯ
๑.๑๑ ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
๒. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
๒.๑ ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
๒.๒ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
๒.๓ ทักษะกำรประสำนงำน
๒.๔ ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
๒.๕ ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
๒.๖ ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
๒.๗ ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ
๓.๑.๑ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๒ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๓ ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
๓.๑.๔ กำรบริกำรเป็นเลิศ
๓.๑.๕ กำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะประจำผู้บริหำร ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๑ กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
๓.๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
๓.๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
๓.๒.๔ กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๒
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
ระดับ ๓
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๓.๓ สมรรถนะประจำสำยงำน
๓.๓.๑ กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
๓.๓.๒ กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
๓.๓.๓ กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
๓.๓.๔ ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
๓.๓.๕ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ระดับ ๔
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนสวัสดิกำรสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสังคมสงเครำะห์ กำรส่งเสริมสวัสดิภำพเด็ กและเยำวชน กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระเบียบ
ชุมชนหนำแน่นและชุมชนแออัด กำรส่งเสริมกีฬำ กำรจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยำวชน กำรส่งเสริม
งำนประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทำงศำสนำ งำนห้องสมุด กำรให้คำปรึกษำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งำนสวัสดิกำรสังคม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสั มฤทธิ์ของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัส ดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่ มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชนเป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2.4 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.5 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.6 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติ งำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสำขำวิชำหรือ
ทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ สังคมวิทยำ จิตวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง
หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำน
ด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคมระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะทีจ่ ำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่ ว ยงำนด้ำนงำนสวัส ดิก ำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์
งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ วยงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสั งคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด ทำงด้ำนงบประมำณ
บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำ งำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไขและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒ นำชุมชนหนำแน่นและแออัด กำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน กำรจัดตั้งศูนย์เยำวชน กำรจัดตั้งกลุ่มพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน
งำนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
เชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสั งคมสงเครำะห์ งำนพั ฒ นำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำ รส่ ว น
(นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น
3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนงำนสวัส ดิกำรสั งคม งำน
สังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคม
สงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำแน่นและ
แออั ด กำรส่ งเสริ ม สวัส ดิ ภ ำพเด็ ก และเยำวชน กำรจัด ตั้ งศู น ย์ เยำวชน กำรจั ด ตั้ งกลุ่ ม พั ฒ นำชุ ม ชน งำน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น งำนนันทนำกำรชุมชน กำรจัดให้มีห้องสมุดประชำชน เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงเครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชนซึ่งมีควำมยำกและต้องกำรควำมเชี่ยวชำญสูงมำก เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.6 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม
ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมหรือ
งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร
สังคม ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี

89
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
1.10. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
1.11. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

2106
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนประปำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้ ค ลุ ม ถึ งต ำแหน่ งต่ ำ งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งำนบริ ห ำรด้ ำ นกำรประปำ ในฐำนะหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
ประปำเช่น กำรควบคุมกำรผลิตและกำรจำหน่ำยน้ำประปำ กำรติดตั้งประปำ กำร ควบคุมกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรงบประมำณ รำยได้ รำยจ่ำย กำรบัญชี กำรพัสดุ กำรวำงแผนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ของ
กำรประปำและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนประปำ
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำยที่มีลั กษณะงำน
เกี่ ย วกั บ กำรวำงแผน บริ ห ำรจั ด กำร จั ด ระบบงำน อ ำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน ตัดสิ น ใจ แก้ปั ญ หำในงำนของหน่ว ยงำนที่รับผิ ดชอบ ซึ่งลั กษณะหน้ ำที่ค วำม
รับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ เพื่อให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็น ไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ ค ำแนะน ำ ปรับ ปรุงแก้ ไข ในเรื่ องต่ ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้ คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และ
ตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.6 ร่วม หรือตรวจสอบและควบคุมรำยได้ รำยจ่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
กำรประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ เพื่อให้มคี วำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มหรื อ วำงแผนกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำน เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ ว มหรื อ ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ (เคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิ่งแวดล้อม) ก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ เครื่องกล หรือใน
สำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำนกำร
ประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนประปำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 1
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 1
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
ระดับ 1
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 2
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 2
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 1
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
ระดับ 3
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับ 3
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
ระดับ 3
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
ระดับ 3
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
ระดับ 3
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
ระดับ 4
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
ระดับ 4
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
ระดับ 4
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
ระดับ 4
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
ระดับ 4
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับ กำรวำงแผน บริห ำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญ หำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติ งำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำ ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนประปำที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
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2.6 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.7 ตรวจสอบและควบคุ ม รำยได้ รำยจ่ ำย พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ แ ละทรัพ ย์ สิ น ของกำร
ประปำต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงเวลำสูงสุด
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ตรวจสอบและแนะนำกำรจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำที่ ในบั งคั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 พิจำรณำวำงแผนกำรทำงำนและกำรกระจำยอัตรำกำลังของเจ้ำหน้ำที่ในสำนัก
กองหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่แต่ละรำย เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพสูงสุด
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกำรใช้ท รัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน
4.2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพคุ้ ม ค่ ำ และบรรลุ เป้ ำ หมำยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด โดยอำจพิ จ ำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 กำกับติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นัก บริห ำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นัก บริหำรงำนประปำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนประปำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนประปำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล
แก้ปัญหำ และควบคุมกำรบริกำรผู้ใช้น้ำ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำก เพื่อ
อำนวยกำรให้กำรดำเนินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุด
2.4 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิ บั ติ งำนด้ ำนงำนประปำ เพื่ อให้ ก ำรท ำงำนในงำนที่ รับ ผิ ด ชอบเป็ น ไปอย่ ำงถู กต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
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2.6 วินิจฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.7 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.8 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
4.3 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนประปำ ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนประปำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรประปำ หรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรกอง (นักบริห ำรงำนประปำ
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรทำงบกำรเงินและงบประมำณ
1.9. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนในกอง สำนักกำรศึกษำหรือในส่วนรำชกำรอื่นที่
กฎหมำยกำหนดสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรและระบบสำรสนเทศ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
กำรเงินและงบประมำณ กำรประสำนงำน กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนกำรพัฒนำ
กิจ กรรมเด็ก และเยำวชน กำรส่ง เสริม ท ำนุบ ำรุง ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปวัฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งหัวหน้ำกอง หั วหน้ำฝ่ำย ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ และผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือ
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒ นำกิจกรรมเด็กและเยำวชน
ส่ งเสริม ศำสนำ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรม และภู มิปั ญ ญำท้ องถิ่น เพื่ อพั ฒ นำคุ ณ ภำพเด็ ก
เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผูมีควำมสำมำรถพิเศษ หน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 วำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนด
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่
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2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำน ตัว ชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดีของประชำชนในพื้นที่
2.9 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำร
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกั บภำรกิจ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ร่ ว มติ ด ตำมและประเมิ น ผลงำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในบั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึ ก ษำ ศึ ก ษำศำสตร์ หรื อ ในสำขำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนดว่ ำ ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
ตำมข้อ 3 หรื อที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ยบเท่ำ มำแล้ ว ไม่น้ อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้ องปฏิบั ติ งำนด้ำน
กำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่น ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กเยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติงำน ตลอดจนประเมิน ผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เพื่ อให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.4 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่ ว ยงำนด้ ำ นงำนกำรศึ ก ษำที่ สั งกั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรท ำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.5 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่ ว ยงำนในภำพรวมเพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ระบบงำน หรื อ กระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับ กำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒ นำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหเปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพื่อคน
พิกำร ผูดอยโอกำสและผู มีควำมสำมำรถพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแลกำรวำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อ
นำไปกำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป
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2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒ นำเด็กเล็ก เพื่ออำนวยกำรให้
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ควำมจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริม
สุขภำพที่ดขี องประชำชนในพื้นที่
2.8 นิ เทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่ อประเมิน ผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง
โรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำ รส่ ว น
(นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นัก บริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับต้ น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี
สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรศึกษำ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมยำกและคุ ณ ภำพของงำนซั บ ซ้ อ นมำกและสู งมำกเป็ น พิ เศษ โดยปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่ งเสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร งำนพั ฒ นำกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน ส่งเสริมศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำหนดเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
1.2 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ระบบงำน และวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กำรสงเสริมพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้เปนไปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหลักเกณฑ์มำตรฐำนที่รัฐกำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู ด อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบกำรวิเครำะห์ วิจัยเชิงนโยบำย เพื่อ
ทบทวนสถำนภำพและเสนอแนวทำง มำตรกำรและยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงศักยภำพงำนกำรศึกษำในท้องถิ่น
หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร รวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและ
จำนวนมำก
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่
รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกรรวมถึงสภำพสังคมและวัฒนธรรมที่หลำยหลำยและจำนวนมำก
เพื่ออำนวยกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่นในท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนำดใหญ่มำกและมีประชำกร
รวมถึงสภำพสั งคมและวัฒ นธรรมที่ห ลำยหลำยและจำนวนมำก เพื่ อสร้ำงให้ เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของ
ประชำชนในพื้นที่
2.5 นิเทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งมีควำมซับซ้อนสูง เพื่อประเมินผล
และนำเสนอกำรปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
2.6 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำด้ำนงำนศึกษำท้องถิ่น งำน
สั งคมสงเครำะห์ งำนสั น ทนำกำร งำนกี ฬ ำ งำนลู ก เสื อ และยุ ว กำชำด เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรทำง
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และประเทศ
2.7 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผน
ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรจั ดทำรำยงำนผลกำรดำเนิ น งำนตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตำมเวลำที่
กำหนดไว้
2.9 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.10 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำหรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
1.10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ระดับ 3
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ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวำงโครงกำร กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้ อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบและคำนวณด้ำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล กำรควบคุม กำรก่อสร้ำง บำรุง รักษำ ซ่อมแซม และติดตำมผลวิจัยทำงด้ำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล ควบคุม กำรวำงระบบ ปรับปรุงระบบระบำยน้ำ กำจัดน้ำเสียและจัด กำรสิ่งแวดล้อมทั่วไปรวมถึง
เหตุสำคัญอื่นๆ ซึ่งจะทำให้สภำวะแวดล้ อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพิษ กำรประเมินรำคำ ตรวจ
รับงำนงวดเพื่อเบิกจ่ำยให้บริกำรตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบงำนช่ำง
สุขำภิบำล และบริกำรงำนทั่วไปของหน่วยงำน ซึ่งตำแหน่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ มีลักษณะขนำดหรืออยู่ในประเภท
ตำมที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรมและปฏิบัติ
หน้ ำที่อื่น ที่เกี่ย วข้องในกำรบริห ำรงำนช่ำงสุ ขำภิ บำล ซึ่งจำเป็น ต้องให้ ผู้ มีค วำมรู้ควำมช ำนำญในวิช ำช่ำง
สุขำภิบำล วิชำกำรทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือประกอบอำชีพวิศวกรรม ควบคุมสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับต้น
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำย ที่มีลั กษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำลของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลัก ษณะงำน
ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยน้ำ งำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมหรือ
งำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด
1.2 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้น คว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจ
ของหน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น
2. ด้านการบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีก ำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ

116
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชน เช่นกำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง
หรือของเหลวสำหรับ บริเวณที่ พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูล ที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
สุขภำพและอนำมัยของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุรำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลที่เกี่ยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก
ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร
2.8 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.9 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิ บัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบั ติเฉพำะสำหรับตำแหน่ งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงต ำแหน่งหั วหน้ำฝ่ ำย (นัก บริหำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำน
ด้ำนช่ำงสุขำภิบำลหรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณ สมบั ติเฉพำะส ำหรับตำแหน่งในฐำนะหั วหน้ำฝ่ำย (นัก บริห ำรงำนช่ำงสุ ขำภิบำล
ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำลระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงสุขำภิบำล หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 1
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 2
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 2
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 2
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 2
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 2
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 2
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 1

118
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กอง ซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปั ญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนสิ่งแวดล้อมและงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยน้ำ งำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมหรือ งำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บัติรำชกำรของหน่ว ยงำน เพื่อเป็ นแนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
2.5 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชน เช่น กำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง
หรือของเหลวสำหรับ บริเวณที่พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูล ที่เป็น
ของแข็ง ของเหลว ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่
สุขภำพและอนำมัยของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่
ทรัพย์สิน หรือมีเหตุรำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลที่เกี่ยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก
ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.8 ควบคุมกำรใช้บำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำน
วิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยน้ำ เพื่อให้
กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงสุขำภิบำล
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ งหรื อเคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำหั วหน้ ำฝ่ ำย (นั ก บริ หำรงำนช่ ำง
สุขำภิบำล ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี ให้ลดเป็น 3
ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำลระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 หรือ
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 2
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 3
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 3
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 3
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ระดับ 2
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำรที่สังกัด
1.2 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.3 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
1.4 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
ออกแบบและวำงระบบกำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำลในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อน
มำกทั้งเชิงควำมหลำกหลำยและจำนวนประชำกร เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.4 ศึกษำ วิเครำะห์ ทำควำมเห็น สรุปรำยงำนและให้แนวทำงงำนวิจัยเกี่ยวกับด้ำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือช่ำงสุขำภิบำล เช่น กิจกำรประปำที่มีกำลังผลิตสูง ระบบกำรกำจัดสิ่ งปฏิกูลที่เป็น
ของแข็งหรือของเหลว เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรเชิงวิชำกำรที่เหมำะสม
เป็นมำตรฐำนและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ คำแนะนำ ปรับ ปรุงแก้ไข และควบคุม กำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบกำรหรือประชำชนในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำกทั้งเชิงควำม
หลำกหลำยและจำนวนประชำกร เช่น กำรจัดกำรกับระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูล ที่เป็นของแข็งหรือของเหลว
สำหรับบริเวณที่พักอำศัยหรือสำหรับชุมชนหนำแน่น กำรจัดระบบกำรกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว
ก๊ำซไอ เขม่ำควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมที่เป็นสำเหตุให้เกิดอันตรำยแก่สุขภำพและอนำมัย
ของคนในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองให้ประชำชนในพื้นที่มีสุขภำวะที่ดี ไม่มีควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน หรือมีเหตุ
รำคำญในชุมชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำร
สำรวจออกแบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลในท้องถิ่นขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนมำกที่เกี่ยวกับ
กำรระบบประปำ ระบบระบำยน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อนหรือระบบกำรใช้น้ำ หมุนเวียนสำหรับ
อำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือโรงงำนอุ ตสำหกรรม เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม กำรใช้ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งจั ก ร ยำนพำหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ข อง
หน่วยงำนวิศวกรรมหรือช่ำงสุขำภิบำล เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร
2.8 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยน้ำ เพื่อให้
กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.9 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.10 วินิจ ฉัย สั่งกำรเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหำ ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.11 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำ ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลใน
กำรพัฒนำ กระตุ้น เร่งเร้ำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
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4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณในจำนวนที่สูงมำก ให้เกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนช่ำงสุขำภิบำล ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่ำงสุขำภิบำล
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกอง (นั ก บริ ห ำรงำนช่ ำ ง
สุขำภิบำล ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ระดับ 3
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
ระดับ 3
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
ระดับ 3
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
ระดับ 3
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับ 3
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับ 4
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
ระดับ 3
1.8. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
ระดับ 4
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ระดับ 4
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2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

สายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนทำงกำรเกษตรและทำงสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะ
งำนที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ ทดลอง และวิ เครำะห์ วิ จั ย ทำงกำรเกษตร เช่ น กำรเพำะปลู ก
กำรปรับปรุงพันธ์ กำรขยำยพันธ์ กำรคิดพันธ์ต้ำนทำนโรคและศัตรูพืช กำรวิเครำะห์ดิน และกำรจัดและรักษำ
มำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี กำรให้คำปรึกษำแนะนำ
และสำธิตงำนกำรเกษตร กำรฉีดวัคซีน กำรตรวจและรักษำพยำบำล กำรกักสัตว์ กำรให้คำแนะนำปรึกษำใน
ด้ำนกำรเลี้ยงและรักษำสัตว์ กำรเพำะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำร
ในห้องทดลอง เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรดำเนินกำรด้ำนพัฒนำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
กำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเกษตรต่ำงๆ
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตำแหน่งในสำยงำนนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับกลำง
นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับสูง

ก.จ. กำหนดเมื่อ 26 พฤศจิกำยน 2558
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงำนในฐำนะหั ว หน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือตำแหน่งหั วหน้ำ ฝ่ ำย ที่มีลั กษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
คุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ ว มวำงแผนงำน โครงกำร หรื อ แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน รวมทั้ ง เป้ ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพือ่ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนด
1.4 ร่วมและติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนดไว้
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ ขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
2.4 ควบคุมหรือดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่
อำศัย ควำมช ำนำญเกี่ย วกับ วิช ำกำรเกษตร และสั ตว์แพทย์ เพื่ อให้ ได้ผ ลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิ ด
ประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.6 ให้คำแนะนำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยง กำรรักษำสัตว์และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพื่อ
ช่ ว ยเกษตรกรหรื อ ประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำรมี ก ระบวนกำรที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก วิ ช ำกำรและได้ ผ ลผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรดู แ ลอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ แ ละกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.10 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่ว มหรื อวำงแผนและประสำนกิจ กรรมให้ มี กำรใช้ ท รัพ ยำกรของหน่ ว ยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

130
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรเกษตร สัตว์แพทย์ กำรประมง หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่ ำใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2.2 ดำรงตำแหน่ งหรือเคยดำรงตำแหน่ งหัวหน้ ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดั บ
ต้น) ตำมข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ งำนด้ำน
กำรเกษตร หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น)
3.1 มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตรระดับต้น ข้อ 1
3.2 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
3.3 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
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2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับกลำง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่ เทียบเท่ำ
กอง ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 วำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนงำนวิชำกำรเกษตรหรือสัตว์แพทย์ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
1.3 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด
1.4 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บั ติ งำน ตลอดจนประเมิ น ผลและรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กำหนดไว้
1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ
หน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึน้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จั ดระบบงำน และวิธีกำรปฏิ บั ติ รำชกำรของหน่ ว ยงำน เพื่ อ เป็ น แนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ต่ำง ๆที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขกำรปรับปรุง
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ ขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย กำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำรเกษตร
เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
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2.4 ควบคุมหรือดำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำนที่
อำศัย ควำมช ำนำญเกี่ย วกับ วิช ำกำรเกษตร และสั ตว์แพทย์ เพื่ อให้ ได้ผ ลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่เกิ ด
ประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.5 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.6 ให้ ค ำแนะน ำปรึ ก ษำในด้ ำ นกำรเลี้ ย ง กำรรั ก ษำสั ต ว์ แ ละกำรเพำะเลี้ ย งเชื้ อ
เพื่ อช่ ว ยเกษตรกรหรื อ ประชำชนผู้ รั บ บริก ำรมี ก ระบวนกำรที่ ถูก ต้ อ งตำมหลั กวิ ช ำกำรและได้ ผ ลผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภำพสูงสุด
2.7 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรดู แ ลอุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ แ ละกำร
ปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร
2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.9 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ เพื่อให้กำรทำงำนในงำนที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำร เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
เพื่อ พัฒ นำเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ ว ยงำนที่ กำกั บ ให้ มี ควำมเชี่ย วชำญและสำมำรถปฏิบั ติงำนให้ เกิดประโยชน์แ ก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกองหรื อ ผู้ อ ำนวยกำรส่ ว น
(นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับกลำง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้วดัง ต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร
หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นัก บริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ
2.2 ด ำรงต ำแหน่ ง หรื อ เคยด ำรงต ำแหน่ งไม่ ต่ ำกว่ ำ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ย (นั ก บริ ห ำรงำน
กำรเกษตร ระดับต้น) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี กำหนดเวลำ 4 ปี
ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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ตาแหน่งประเภท

อำนวยกำรท้องถิ่น

ชื่อสายงาน

บริหำรงำนกำรเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักบริหำรงำนกำรเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดใหญ่
ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำนตัดสินใจ แก้ปัญหำเกี่ยวกับงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนงำนเกษตร ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ โดยมีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนเกษตร ที่มีควำมหลำกหลำย ควำมยุ่งยำกและต้องกำร
คุณภำพของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำก
ซับซ้อนมำก ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมำย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขกำร
บำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำรใช้ปุ๋ย และกำรเก็บรักษำผลผลิตทำงกำร
เกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ
2.3 วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของ
ประเด็น ปั ญ หำ ซึ่งต้องพิจ ำรณำอนุ มัติ อนุ ญ ำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่ห น่ วยงำนรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 วำงแผนทำงและอำนวยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนและเสนอแนะงำน
ที่อำศัยควำมชำนำญอย่ำงสูงเกี่ยวกับวิชำกำรเกษตรและสัตว์แพทย์ เพื่อให้ได้ผลกำรวิจัยหรือข้อเสนอแนะที่
เกิดประโยชน์ต่อกำรทำเกษตรกรรมของพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2.5 กำหนด พั ฒ นำ ปรับ ปรุง หรื อแก้ ไขแนวทำง คู่ มื อ กลไก กระบวนกำร หรื อ
มำตรฐำนในกำรปฏิบั ติงำนด้ำนงำนเกษตรและงำนด้ำนสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ กำรทำงำนในงำนที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
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2.6 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.7 ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและ
ปุ๋ยเคมี เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมกฎหมำย
2.8 ตรวจสอบและควบคุมดูลกำรให้คำปรึกษำในด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ กำรรักษำสัตว์
และกำรเพำะเลี้ยงเชื้อ เพื่อให้กำรช่วยเกษตรกรหรือประชำชนผู้รับบริกำรมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและ
ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
2.9 มอบหมำย ควบคุ มดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ คำแนะน ำในกำรดูแลอุป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้และกำรปฏิบัติกำรในห้องทดลองหน่วยงำน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร
2.10 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร
และคณะทำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในฐำนะเป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่มีควำมหลำกหลำยทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณของหน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบสู ง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของสำนัก กองหรือหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
4.3 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รัพ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งในฐำนะผู้อำนวยกำรสำนัก (นักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนักบริหำรงำนกำรเกษตร ระดับต้น ข้อ 1
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร หรืองำน
อื่นที่เกี่ยวข้อง มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2.1 ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรกอง (นักบริหำรงำนกำรเกษตร
ระดับกลำง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี หรือ
2.2 ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่ำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ควำมรู้ที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
1.1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
1.2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
1.3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
1.4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
1.5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
1.7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมพื้นที่
1.8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ
2. ทักษะที่จำเป็นประจำสำยงำน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
2.2 ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน
2.4 ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
2.5 ทักษะในกำรสื่อสำร กำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
2.6 ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
2.7 ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร
3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
3.1.4 กำรบริกำรเป็นเลิศ
3.1.5 กำรทำงำนเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 สมรรถนะ
3.2.1 กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.2.3 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
3.2.4 กำรคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจำสำยงำน
3.3.1 กำรแก้ไชปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
3.3.2 กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3.3.3 กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3.3.4 ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงานและการบริหาร
ราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคาสั่งโดยไม่ จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและ
งานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทาง
วิช าการ และรายงานอื่ น ๆ ท าเรื่อ งติ ดต่ อกับ หน่ว ยงานและบุค คลต่ าง ๆ ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะ
งานที่ ต้ องปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ การควบคุ ม และบริห ารงานหลายด้ านด้ ว ยกัน เช่ น งานสารบรรณ งานบริห าร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานด้านการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สานั กงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริห ารทรัพ ยากรบุคคล งานบริห ารงบประมาณ งานบริห ารแผนปฏิบั ติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน
สัญญาต่างๆ เป็นต้น
1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
คาสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.5 ท าเรื่ อ งติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานและบุ ค คลต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนด
1.6 ประสานและจั ด งานรั ฐ พิ ธี ห รื อ งานราชพิ ธี เพื่ อ ให้ งานด าเนิ น การไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีห รือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการ
วางแผน การบริ ห าร การบริห ารธุร กิจ สั งคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิช า
การวางแผน การบริ หาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
1.8. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูง ในด้านการบริหารจัด การ
ภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทาสรุปรายงานสนับสนุนการบริห าร
สานักงานในด้านต่างๆ
1.2 ช่ว ยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติ งานในสานักงาน เช่น งานบริห ารทรัพ ยากร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งาน
รักษาความปลอดภัย และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
1.3 ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ
ราชการ ระเบียบ และคาสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อ
การค้นหา รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่สาคัญ
1.4 ตรวจสอบกลั่ น กรองเรื่อ งที่ มีป ระเด็ น เกี่ ย วกับ กฎหมาย ระเบี ยบ หรือ วิธีก าร
ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.5 ตรวจสอบการดาเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน
การบันทึกการคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์
1.6 ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียม
เอกสาร การนาเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองาน
พิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
1.8 จัดงานรัฐพิ ธี หรืองานราชพิธีต่างๆ เพื่อให้ งานดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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1.9 ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง หั ว หน้ า
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.10 วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
บริหารงาน
1.11 ให้ ค าแนะน า ช่ ว ยเหลื อ กั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ เพื่ อ เป็ น การให้ ป ระชาชนเกิ ด
ความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ สานัก กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน หรื อ บุ ค คล หรื อ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ แก่
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล
และเกิดความเข้าใจในงาน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหาร
ราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้า งาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก ในด้านบริหารจัดการ
ภายในส านั ก งานหรื อ การบริ ห ารราชการทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ องตั ดสิ นใจหรือแก้ ปั ญ หาที่ ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒ นาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริห ารจัดการภายใน
สานักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนดในการบริหารสานักงาน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ให้คาปรึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ทันเวลา และ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
1.3 ควบคุ มดูแล ติด ตาม และตรวจสอบการจัดเตรีย ม และการจัดพิ ม พ์จ ดหมาย
หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เนื้อหา ประเด็น และโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปได้ โดยสะดวกราบรื่ น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางระบบการจัด เก็บ และกากับ ดูแลการรักษาข้อมูล สถิติ เอกสาร หลั ก ฐาน
หนังสือราชการ ระเบียบ และคาสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีระบบในการจัดเก็บและ
รักษาเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการค้นหา รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่สาคัญในการบริหาร
จัดการต่อไป
1.5 กากับดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการสาคัญๆ โดยต้องมีการ
เตรียมเอกสาร การนาเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุม
หรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1.6 กากับ วางแนวทางการทางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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1.7 ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม หรื อ การปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.8 จัดทาประเด็น ข้อเสนอ ความเห็ น สรุปรายงาน เพื่ อการนาเสนอต่อผู้ บริห าร
คณะกรรมการต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
1.9 กากับ ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และตรวจสอบการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่า
การจัดรายงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
1.10 ควบคุมการจัดทาและการพัฒนาวิธีการต่างๆ ในงานทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานทุกระดับ มอบหมาย
งาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในทุกระดับสานัก กอง ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
1.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ นิเทศงานให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเทคนิควิธีการบริหารจัดการต่างๆ ในหน่วยงาน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ในความ
รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เลขานุการและจัดการงานทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในด้ านบริห ารจัด การภายในส านั ก งานหรือ การบริห ารราชการทั่ ว ไป
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล การบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิ มพ์แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบาย แผนงานแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงระบบงานและวิธีการดาเนินการบริหารสานักงานตรวจสอบ
1.2 วินิจฉัย ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน และการ
บริหารงานทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้
1.3 เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การประสานงาน
ราชการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.4 กากับ ดูแล แนะนาการประสานงาน การจัดเตรียม และการจัดทาเอกสาร และ
ข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับการประชุม การบรรยาย และการดาเนินงานต่างๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารมี
เอกสารและข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นในการประชุ ม การบรรยาย และการด าเนิ น งานต่ า งๆ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.5 วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
บริหารงาน
1.6 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ และการรั ก ษาข้ อ มู ล สถิ ติ
เอกสาร หลักฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บ และการักษาข้อมูลที่ครบถ้วน
และสะดวกต่อการค้นหา รวมทั้งเป็นรักษาหลักฐานทางราชการที่สาคัญ
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1.7 ให้คาปรึกษา แนะนา การวางระบบการบริการผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้การบริการ
เกิดความคล่องตัว และความพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ
1.8 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ เจ้ า หน้ าที่ ในระดั บ รองลงมา ผู้ ร่ ว มงาน หรือ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่ วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ให้ คาปรึ กษา แนะน า เกี่ยวกับการบริห ารส านั กงานในด้านต่ างๆ แก่ บุคคลหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริห ารจัดการภายในสานักงานหรือการบริห าร
ราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
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1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

การเจ้าหน้าที่

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ
สรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการวางระบบ การจั ด ท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคน
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ล ะ
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และ
การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ลด้านการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การ
คั ด เลื อ ก การสอบแข่ ง ขั น การโอน การย้ า ย การเลื่ อ นระดั บ เป็ น ต้ น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
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1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แ จง ตอบปั ญ หาเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจ ของบุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริญ ญาเอกหรือ คุณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิช าหรือ
ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิ น ผล เกี่ย วกั บ การบริห ารหรือ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒ นาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ
เช่น การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุ คคล เป็ น ต้ น เพื่ อตอบสนองต่ อ วัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึก ษา วิเคราะห์ สรุป รายงาน จั ดท าข้อ เสนอ และด าเนิ น การเกี่ย วกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือ การ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สรุป รายงาน จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ ก าหนดความต้ อ งการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สรุ ป รายงาน เสนอแนะ เพื่ อ การก าหนดต าแหน่ ง และ
การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ
เลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และร่ ว มจั ด ท าหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะ
ความสามารถของตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน
และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินั ย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและชี้ แ จงแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การ
บริห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทา
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับผู้ มีคุ ณ สมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุ คคล ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล ปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ การบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
1.2 จั ดท า ปรั บ ปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพื่ อ ให้ มี ห รือ พั ฒ นาหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 กากับ ติดตามการดาเนินงาน หรือพิจารณากาหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 การปรับปรุง และการจัดทาโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานภายใน การปรับปรุง
การแบ่งงานภายใน และการกาหนดหรือปรับระดับตาแหน่งงาน เพื่อให้การดาเนินงานของแต่ละตาแหน่งงาน
และแต่ละหน่วยงานสามารถสนับสนุนนโยบาย และภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและปรับปรุงวิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนงาน
การจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ติดตาม ตรวจสอบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการสรรหา เลือกสรรบุคคล
ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เน้น
ความโปร่งใส และเป็นธรรม
1.7 กากับ วางแนวทางการทางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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1.8 ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิ บั ติงาน และรับ ผิ ดชอบงานด้ านสารสนเทศ
ข้ อ มู ล บุ ค คล ทะเบี ย นประวั ติ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานด้ า นสารสนเทศและข้ อ มู ล บุ ค คลเป็ น ปั จ จุ บั น และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการหรือกิจกรรม การฝึกอบรมและการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งร่วมกาหนดตัวชี้วัดด้านการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้งานการฝึกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร และบรรลุ
กับความต้องการและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง
1.10 ควบคุ ม ติด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท าแผนเกษี ย ณอายุ ข องบุ คลากรและ
ลูกจ้างตามระเบียบ และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรไว้ล่วงหน้าสาหรับตาแหน่งที่มีความสาคัญ
1.11 จัดทาประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.12 ศึกษา และติด ตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ คาปรึก ษาแนะนาแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง องค์ กรบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.3 จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
รูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจ
ทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ โดยปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ ในวงกว้าง และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทาความเห็นเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่าง ๆ
1.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษา และพัฒนางานบุคคลต่างๆ
เช่น โครงสร้างองค์กร การจาแนกตาแหน่ง การประเมินค่างาน การกาหนดค่าตอบแทน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นและปรับเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดแบ่งส่วน
ราชการ การจั ดอัต รากาลั งและระบบการบริห ารงานบุ ค คลส่ วนท้ องถิ่น เป็ น ต้น เพื่ อพั ฒ นาแนวทางการ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องถ้ อ งถิ่น และสอดคล้ อ งกั บ
งบประมาณและทรัพยากรที่มี
1.4 ศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้ห รือผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.5 ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญหาในการดาเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือ ร่ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรือ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ควบคุมและดูแลการจัดทาแนวคิด และวิธีการต่างๆ ในด้านงานบริหารทรัพยากร
บุคคล เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 ก าหนดรู ป แบบและแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ร เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานในระดับบริหารกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา การฝึกอบรมและดูงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
3.3 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และค าแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานระดั บ ส านั ก หรื อ กอง เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ คาปรึก ษาแนะนาแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง องค์ กรบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม่ ๆ เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.3 ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้หรือนิเทศงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ งเผยแพร่ค วามรู้ในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.4 บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรื อเคยดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ โดย
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
งานวิจั ย จราจร ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ การศึ กษา วิเคราะห์ วิจั ย ประสานแผน ประมวลแผน
พิ จ ารณา เสนอแนะ เพื่ อประกอบการกาหนดนโยบาย จั ดท าแผนหรือ โครงการ ติ ดตามประเมิ น ผลการ
ดาเนิน งานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทาเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็น
นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิ เคราะห์ และประมวลนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวง กรม และ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริห าร และเสนอข้อคิดเห็ น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงาน
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึ ก ษา ส ารวจ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบ
ในการวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
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1.10 ช่วยตรวจสอบสั ญ ญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
รื้อถอนสิ่ งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ ม
จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผนหรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นการจราจร เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรื อทาง
สั ง คมศาสตร์ การวางแผน วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริ ห าร สถิ ติ สั ง คมวิ ท ยา
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ
โครงการให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 ประมวลและวิเคราะห์ นโยบายขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง หรือ ความมั่ น คง เพื่ อ ช่ ว ยจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมิน ผลการพัฒ นาและการบริห ารจัดการ และการปฏิบั ติการของ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ดาเนิ น การส ารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่ อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุ ง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม
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1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญเพื่อให้
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายต่างๆ ได้
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ร่วมกาหนดแนวทางการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล
เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.4 อานวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร
เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่อ การค้ น คว้าวิจั ย และให้ บ ริการข้ อ มู ล ประชาชน หน่ ว ยงานหรือส่ ว นราชการอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัย
จราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 2
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ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
จังหวัดและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การ
บริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม
จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการของส่วนราชการ หรือกาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิช าการ และพัฒ นาระบบข้อมูล เพื่อกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
1.5 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผน ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุง
การกาหนดนโยบายและแผนงานในครั้งต่อไป
1.6 กาหนดแนวทาง และควบคุม ดูแลการวิเคราะห์ และสรุป ข้อ มูล ทั้ งจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อริเริ่มและพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
เชิงรุกในการพัฒนาท้องที่ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ หรือ
ทางอื่นๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
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1.7 กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 กาหนดแนวทาง และควบคุม ดูแลการวิเคราะห์ และสรุป ข้อ มูล ทั้ งจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา สภาวะภายนอก และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและแผนป้องกันยาเสพติด
1.9 ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การก าหนดมาตรฐานในการ วิ เคราะห์
รวบรวม และวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับสภาพการจราจรทั้งทางบกและทางน้าตามแต่ละช่วงเวลาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
น าผลที่ ได้ ม าใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาแก้ ไขปั ญ หาและวางแผนการด าเนิ น การในด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.10 ศึกษา วิจัยเรื่องความปลอดภัยในการจราจร หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านจราจร
เพื่อนามาวางแผนนโยบายด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
1.11 พัฒนาและควบคุมคุณภาพของงานวิจัย เพื่อพัฒนาให้การค้นคว้ามีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงานและติดตามประเมิ นผล เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานการจัดทาแผนงาน
ประเภทต่างๆ และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรื อ งานวิ จั ย จราจรในระดั บ ที่ ย ากมาก หรื อ อ านวยการถ่ ายทอดฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4.2 ฝึกอบรม และให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับรองลงมา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 ก าหนดแนวทางในการจั ด ท าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยใน การ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.4 เผยแพร่และส่งเสริมให้สาธารณะเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทางานและร่วมมือ
กับส่วนราชการ เพื่อให้การจัดทาแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้ องปฏิบั ติงานด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร หรืองานอื่น ที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในด้ านวิเคราะห์ น โยบายและแผนหรือด้ านวิจัย จราจร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ ค าปรึ ก ษา และค าแนะน าการก าหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ หลั ก เกณฑ์ และ
ระบบงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานสามารถสนั บ สนุ น และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วินิจฉัยเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาตามภารกิจที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้
1.3 ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ เกี่ ย วกั บ นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริห าร การ
คมนาคมหรือความมั่นคง เพื่อให้การจัดทานโยบายและการวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.4 จัดทาแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดทิศทาง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคมนาคม เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการ ให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.5 ให้คาปรึกษา และคาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒ นา 3 ปีแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคม หรือความมั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้
1.6 ริเริ่มและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องที่ในทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดโดยอาจเป็นโครงการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.7 เสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถสรุปและประเมินผลการดาเนินงานได้
1.8 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย หาแนวทางในการพัฒ นาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนาไป
ประกอบการจัดทาแผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์
1.9 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของจั ง หวั ด และประเทศ
เพื่อกาหนด ทิศทางยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแผนงานโครงการ
1.10 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิ บัติงานด้านนโยบายและแผน หรือด้านวิจัยการจราจร
เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.11 กากับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
1.12 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับความสาคั ญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์ และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุ ม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่ วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับ
รองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการจัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานทะเบียนและบัตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบี ย บและค าสั่ งเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการอนุ ญ าต การจดและจั ด ท าทะเบี ย นต่ าง ๆ การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานทะเบียนและบัตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร
ประจาตัวประชาชนต่างๆ เพื่อวางแผนให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่ อให้ การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.4 ประสานงานและจัดทากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจั ดท าทะเบี ยนผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ง การจัดท าบั ญชีรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้ง เป็นต้น เพื่ อให้การ
เลือกตั้งประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อม และอานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ
1.6 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานทะเบียนและบัตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านทะเบี ยนและบั ตร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านทะเบียนและบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม ตรวจสอบ สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนิ นการปฏิ บั ติตามกฎหมาย
ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่อให้ การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.3 วางแผนและจัดท ากิจกรรมการเลื อกตั้งที่ เกี่ยวข้องทั้ งระดับประเทศ หรือระดั บ
ท้องถิ่น เช่น การจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภา
และนายกองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เป็ นต้ น เพื่ อให้ การเลื อกตั้ งประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.4 วางแผนและตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม
และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนต่างๆ
1.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และชี้ แจงเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ยวกั บงานในหน้ าที่ ในประเด็ นที่ มีความซับซ้ อน เพื่ อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
1.6 วิเคราะห์ปัญหาและให้คาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสมและคานึงถึงบุคลากรและผู้รับบริการเป็นสาคัญ
1.7 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงาน
ทะเบียนขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมาย
และนโยบายที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเกี่ ยวกับ งานบริการเกี่ย วกับ การทะเบี ย น
บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานทะเบี ย นต่ า งๆ เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา คู่มือทางวิชาการจัดการงานทะเบียน เพื่อเป็นคู่มือ
ประกอบการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านจั ดการงานทะเบี ย นและบั ตรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักจัดการงาน
ทะเบี ยนและบัตร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นั กจั ดการงานทะเบี ย นและบั ตร ระดับ ปฏิ บัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานทะเบียนและบัตร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานทะเบียนและบัตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหั วหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านทะเบียนและ
บัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านทะเบียนและบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหาการดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่อให้ การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.3 วางแผน วิเคราะห์ ให้คาปรึกษา แก้ปัญหา และควบคุมดูแลกิจกรรมการเลือกตั้ง
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่นเช่น การจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้การเลือกตั้ง
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.4 ให้คาปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความ
พร้อม และอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนต่างๆ
1.5 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน และบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
1.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านทะเบียน และบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.8 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเช่นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งานและติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้ นตอน แนวทางการด าเนิ นงานและก าหนดมาตรฐานระบบงาน
ทะเบียนของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมายและนโยบายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเกี่ ยวกับ งานบริการเกี่ย วกับ การทะเบี ย น
ราษฎร์ บั ตรประชาชนหรืองานอื่น ที่ เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับ ผิ ดชอบในระดับ เบื้องต้นแก่ประชาชนทั่ วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 ก าหนดแนวทางในการจัด ท าฐานข้ อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ทะเบี ยนต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้องและสนั บสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 กาหนดแนวทางและจัดทาเอกสารวิช าการ ตารา คู่มือทางวิชาการจัดการงาน
ทะเบียน เพื่อเป็นคู่มือประกอบการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านจั ดการงานทะเบี ย นและบั ตร หรื องานอื่นที่ เกี่ย วข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ ว
น้ อ ยกว่า 4 ปี หรื อด ารงตาแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานทะเบียนและบัตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

190
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานทะเบียนและบัตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั ว หน้ างานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ทีย่ ากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในงานจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซั บซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ ค าปรึ ก ษา และค าแนะน าการก าหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ หลั ก เกณฑ์ และ
ระบบงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานสามารถสนั บ สนุ น และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วินิจฉัยเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาตามภารกิจที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้
1.3 ให้คาปรึกษา กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหาการดาเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียน
ราษฎร ทะเบี ยนบ้ าน ทะเบี ยนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศั ยเป็นต้น เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.4 ให้คาปรึกษา กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ คาปรึกษา เสนอแนะ และตรวจสอบกิจกรรมการเลื อกตั้ ง
ระดับท้องถิ่น เช่น การจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาและนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น เพื่อให้การเลื อกตั้งประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.6 ริเริ่มและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนางานทะเบียน และบัตร
ประจาตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 กากับดูแลเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความพร้ อม และอานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนต่างๆ
1.8 วางกรอบแนวทางการจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานทะเบี ย น และบั ต ร
ประจาตัวประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน
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1.9 ศึกษา วิจัย และให้คาปรึกษาการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านทะเบียน งาน
บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน พิจารณา
อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิ บัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งในที่ประชุม
ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึ ก ษา ตอบปั ญ หาและชี้แ จงเกี่ ยวกับ งานบริการเกี่ย วกับ การทะเบี ย น
บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 อานวยการด้านการประชาสัมพันธ์ และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายที่ วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3 วางแนวทางในการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ต่างๆ เพื่อให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.4 ฝึกอบรม ถ่ายทอด และให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าระดับ
รองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.5 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัด ทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการจัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

192
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านจัดการงานทะเบียนและบัตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานทะเบียนและบัตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย 4
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางกฎหมาย ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และ
ข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จั ด ท านิ ติ ก รรม รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ด าเนิ น การทางคดี
การสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนิ นการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ห รืออุทธรณ์ และ
ปฏิบั ติห น้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องซึ่งตาแหน่ งต่าง ๆ เหล่านี้มี ลั กษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญใน
วิชาการทางกฎหมาย
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นิติกร
ระดับปฏิบัติการ
นิติกร
ระดับชานาญการ
นิติกร
ระดับชานาญการพิเศษ
นิติกร
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถู ก ต้ อ งของสั ญ ญา ร่ า งประกาศ ค าสั่ ง หรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และกฎหมาย
ต่างๆ
1.5 ดาเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติด ตามหลักฐาน การ
สืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้ า นนิ ติ ก ารกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
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4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดาเนินงาน
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ
ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงาน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่ อยกร่าง แก้ไขหรือปรับ ปรุง ระเบี ยบ ข้อบัญ ญั ติ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ
ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งต่างๆ
1.4 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.5 ช่วยให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาสามารถปฏิ บั ติ งานได้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมายต่างๆ
1.7 ควบคุม และดูแลการดาเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การ
ติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษาแนะนา เผยแพร่ความรู้ด้านวิช าการ หรือ จัดทาคู่มื อปฏิ บัติงาน
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัด
แก่ห น่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องหรื อในโครงการต่างๆ เพื่ อสนับ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานหรือบุ คคลที่ เกี่ยวข้อ งเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถนาไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
4.4 จั ดเก็บ ข้อ มูล ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดท าฐานข้อ มูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานนิติการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้ า นนิ ติ ก าร หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง นิ ติกร ระดับปฏิบั ติการ ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
นิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอแนะและชี้ แ นวทางในการตอบข้ อ หารื อ หรื อ วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หากฎหมายที่
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อช่วยให้การวินิจฉัยหรือการ
แก้ปัญหานั้นๆ มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
1.2 ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ เทศบั ญ ญั ติ และ
ข้อบังคับ ประกาศและคาสั่งต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ
1.4 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.5 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับหรือ
คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณา
1.6 ควบคุม ติดตาม และตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสาร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมายต่างๆ
1.7 ให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
1.8 ร่าง แก้ไข ปรับปรุง และพั ฒ นา ระเบียบ ข้อบั ญ ญั ติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสั่ง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ขององค์กรที่ทันสมัย
ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานัก หรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงานและติดตามประเมิ นผล เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 พัฒ นาและปรับ ปรุงการจัด ทาฐานข้อมู ล หรือ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกับ งาน
นิติการ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านนิติการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิตคู่มือ
หรือเอกสาร ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
4.2 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง
4.3 พัฒนา และปรับปรุงการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานนิติ
การ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็ นปั จจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านนิติการของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางนิติการ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี หรือดารง
ตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
นิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
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1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและตอบข้อหารือทาง
กฎหมายที่ เหมาะสม เพื่ อ ให้ นิ ติ ก รระดั บ รองลงมาสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะห์ วิจัยถึงข้อกฎหมายที่มักมีปัญหาในการตีความหรือมีการหารือบ่อยๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องและพิจารณาตีความข้อกฎหมายนั้นให้ชัดเจนเป็นมาตรฐานและ
เข้าใจง่ายขึ้น
1.3 ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอี ย ดในการเสนอขอปรั บ ปรุ ง
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.4 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.5 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านนิติการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถให้บริการด้านนิติการแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาอย่างแท้จริง
1.6 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห์
รายงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับหรือ
คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณา
1.7 กาหนดกรอบการใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายขององค์กร และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคน
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1.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาเครื่องมือ แนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านนิติการ เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.9 ให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนหรือ ให้ ค าปรึก ษาแนะน าในการวางแผน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผล
ภาพรวม เพื่อให้การดาเนินงานด้านนิติการบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการให้ความรู้ทางกฎหมาย การผลิต
คู่มือหรือเอกสาร ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและประชาชน
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และจัดทาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้มีความมันสมัยเป็นปั จจุบัน และสามารถสนับสนุน ภารกิจ ด้านนิติการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการภายใต้ความรับผิดชอบใน
ระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เ ศษ และ
ปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 2
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1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิช าการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล
การเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนา อบรมเกี่ยวกับวิธีและ
ขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักรการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงาน ประมวลผลด้วย
เครื่องจักรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติ ด ตั้ ง หรื อ บ ารุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็น
ต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ การประมวลผลข้ อ มู ล ในระบบงานต่ า งๆ ภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและ
ทันสมัย
1.4 ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด้ านเทคนิ ค ของระบบ เพื่ อ ให้ ระบบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 รวมรวมความต้องการ เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง
ตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
1.8 รวบรวมข้อมูล ประกอบการกาหนดและทดสอบคุณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ
ต้องการใช้ของหน่วยงาน
1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
ข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
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1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้ การ
ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น
1.12 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้องกั บ งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ใ ช้ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความช านาญงานสู ง ในด้านวิช าการคอมพิ วเตอร์ ปฏิบั ติงานที่ต้องตั ดสิ นใจหรือ แก้ ปัญ หาที่ ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ระบบเครือ ข่ายคอมพิ วเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่ งระบบปฏิบั ติการ ชุดคาสั่ งส าเร็จรูป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อ การประมวลผลข้ อ มู ล ในระบบงานต่ า งๆ ภายในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานของเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการ
ใช้งานของหน่วยงาน
1.4 เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ยากและ
ซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดความต้องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ในหน่วยงาน
1.6 รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.8 แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารสารสนเทศของผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น
1.9 ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ
1.10 ตรวจสอบและดาเนินการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริ ก ารสารสนเทศและงานจั ด การระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการจัดทา สื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
4.2 ก าหนดแผนการด าเนิ น การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในด้ า นวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ พั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
1.2 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ
ชุ ด ค าสั่ ง ส าเร็ จ รู ป เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา
และบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 จัดทาข้อเสนอ สรุปรายงาน นาเสนอต่อคณะกรรมการต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบงานประยุกต์ และ
ระบบงานสารสนเทศ
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสรุปความต้องการ การเขียน
ชุดคาสั่ง การทดสอบ และการแก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ห รือระบบ
ข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 จั ด ท าและพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบคลังข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
สารสนเทศในหน่วยงาน
1.7 ก ากั บ บริ ห ารจั ด การ พั ฒ นาระบบงานต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ
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1.8 กาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุป กรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการท างานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน
1.9 กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่
พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
1.10 กากับ ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงาน
ที่ตั้งไว้ส ามารถสนับ สนุน ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้องกั บ งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน กาหนดแนวทางและควบคุมดูแลการพัฒนา เฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่รับผิดชอบ เพื่อให้การประมวลข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยาและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 อ านวยการฝึ ก อบรม หรือ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่
ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คา ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนางานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
1.2 ศึ กษา ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นา ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 พั ฒ นางานวิ ช าการด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และจัดทาคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.4 เสนอแนะแนวทางในการกาหนดนโยบายด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนานโยบายด้านระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ
1.5 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.6 วิจั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ านระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ ระบบงานประยุ ก ต์ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ น วั ต กรรมที่ ได้ รับ การยอมรับ ใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
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1.7 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ การใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การกาหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ เพื่อกาหนดมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.9 วางกรอบการจั ด ท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา ข้ อ สอบ ทางวิ ช าการระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษาแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนางาน
ด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 อ านวยการฝึ ก อบรม หรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ให้ แ ก่
ข้าราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.8 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
และซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network)
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับ
ปริ ญ ญา ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเงิ น การงบประมาณ การบั ญ ชี ทั่ ว ไปของส่ ว นราชการ
การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์
งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและ
บั ญ ชีแยกประเภท การตรวจสอบความถู ก ต้องของการลงบัญ ชี ป ระเภทต่ าง ๆ และปฏิ บัติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่
จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ ผ ลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
1.6 ดูแลการรับ และจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น ตรวจสอบเอกสารสาคัญ การรับ จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.7 ถ่ ายทอดความรู้ด้ า นการเงิน และบั ญ ชี แก่ เจ้ า หน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น ให้
คาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อง เป็ น ต้ น เพื่ อ ถ่ ายทอดความรู้ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของหลั ก ฐานและเอกสารต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ สั ญ ญายื มเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิ กจ่ายเงิน เพื่อให้ มีความครบถ้ว น
ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลื อหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
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1.10 ศึก ษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อ มู ล และตั ว เลขทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญ ชีทุ ก
ประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทด
รองราชการ ทะเบี ยนคุมรายได้น าส่ งคลั ง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ร่ ว มประสานงาน ตรวจร่ า งบั น ทึ ก หนั งสื อ โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อ หารื อ
เกี่ย วกับ ระเบี ย บปฏิ บั ติด้านการเงิน การงบประมาณและการบั ญ ชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ ผู้บริห ารและ
บุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงิน ประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบ
ในการทาธุรกรรม และเป็น หลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ
และดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึก ษา และติด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงิน
รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.3 ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.5 ประสานการทางานของกลุ่ มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น ในการก าหนดและจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการจั ด ท า
แผนพัฒนาใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.6 ช่วยให้ คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญ ชีให้ กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการ
ทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานการเงิน และบั ญ ชี เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ

ระดับ 1
ระดับ 1
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
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1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิช าการเงินและบั ญ ชี
ปฏิบัติงานทีต่ ้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงิน นอก-งบประมาณ เงิน ทุ น หมุ น เวีย น เพื่ อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็ นฐานข้อ มูล ที่ ถูก ต้องตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 วิเคราะห์ และสรุป ข้อมู ล และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.3 จัดทางบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ประเมิน ผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิน เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ งการจั ด ท า
งบประมาณ
1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญ ชี เช่น การจัดท า
งบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น
ให้ คาแนะน าในการปฏิ บั ติ งาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึ กอบรม จัดท าคู่มื อประจาส าหรับ การ
ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
1.7 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิ ดชอบงานที่เกี่ ยวข้องกับงานบัญชี
การเงิน และงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การน าส่ ง เงิ น งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ สั ญ ญายื ม เงิ น และเอกสารต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิน ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือ
หรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ
Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและ
รายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้าน
การบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ดาเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทาเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร
1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด
1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทางบการเงินประจาวัน /ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานต้นทุนประจาไตรมาส
และประจาปี เพื่อให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสิ นใจใน
การดาเนินงาน
1.15 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.16 ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน
และบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
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2.3 วางแผนการพั ฒ นาสถานการณ์ คลั ง เพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางการบริห ารงานของ
ผู้บริหาร และช่วยเหลือให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว
2.4 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอน
เงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ
ดาเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง ๆ นาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญ ชี เพื่ อให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
4.4 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 2
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ระดับ 3
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ระดับ 2
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ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการเงินบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วิธีการจัดทาบัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทาง
การเงิน เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ
1.2 ตรวจสอบประเมิ น ผลและแก้ ปั ญ หา รายงานทางการเงิน และบั ญ ชี แ ละการ
ปฏิบั ติงานอื่น ๆ เพื่ อให้ การปฏิบั ติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
1.3 จัดและจัดสรรงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนราชการ
1.4 ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญ หาที่ส าคัญ ทางการเงินและบัญ ชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ให้ คาปรึกษา กาหนดแนวทางรวมถึง ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการ
รับผิดชอบงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่ อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ให้ ค าปรึก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุม ดู แล และติ ดตามการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น
การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญการเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืม
เงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ มีความครบถ้ว น ถูกต้อง และสอดคล้ องตาม
ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.7 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรอง
ราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.8 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบีย นคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญ ชีเงินทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้ ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.9 ประเมิ น ผลและติด ตามผลการใช้จ่ ายเงิน งบประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงานใน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ายเงิน เป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและใช้ เป็ น แนวทางในกา ร
ปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณต่อไป
1.10 จั ดท าค าของบประมาณประจาปี แผนปฏิ บั ติ งานประจาปี แผนงานการปรับ
แผนงานระหว่างปี แผนการใช้จ่ ายเงิน ราชการ และงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่ อให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการให้เพียงพอ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.11 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องตามระบบ
การควบคุมภายในที่ดี
1.12 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัดทาเอกสาร และรายงานทางการเงิน รายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานงบการเงิน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารและรายงานต่างๆ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้บริหารในการประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานต่อไป
1.13 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการเงิน บัญชี การคลัง และงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.14 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้ นตอน แนวทางการด าเนิ นงานและก าหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 วางแผนในการพัฒ นาสถานการณ์ คลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริห ารงานของ
ผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 วางแผนตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และระบบการ
บัญชีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.5 วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ ตรวจร่างบันทึกให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ชี้ แ จงรายละเอี ย ดเอกสารในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยกั บ
หน่วยงานราชการเพื่อให้หน่วยงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ
ดาเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่ตนมี
ความรับ ผิดชอบ ในระดับ ที่ ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ห น่ว ยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4.2 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องและสนั บสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ร่ ว มชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การโอนงบประมาณและการเปลี่ ยนแปลงงบประมาณกั บ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ ตอบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้สนใจทราบข้อมูลและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.4 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกาหนดเป้าหมาย วิธีการจัดทา
บัญชีทางราชการ เอกสารรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงานฐานะการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแนวทาง
ปฏิรูประบบราชการ
1.2 กาหนดแนวทางการตรวจสอบประเมินผลและแก้ปัญหา รายงานทางการเงินและ
บัญชีและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
1.3 กาหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณแก่ส่ วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
1.4 ให้ ค าปรึ กษาเกี่ย วกั บ ปัญ หาที่ ส าคัญ ทางการเงิน และบั ญ ชี แก่เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรอง
ราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบีย นคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญ ชีเงิน ทดรอง
ราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้ ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.7 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การคลังและการงบประมาณ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
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1.8 ให้ คาปรึก ษา ก าหนดแนวทางในการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ล หรือประเด็ น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อกาหนดนโยบายและวิธี การปฏิบัติงานที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท าค าของบประมาณประจ าปี แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
แผนงานการปรับแผนงานระหว่างปี แผนการใช้จ่ายเงินราชการ และงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี เงิน งบประมาณไว้ ใช้ จ่ ายในการปฏิ บั ติ ราชการให้ เพี ย งพอ และเกิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
1.10 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง
การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
1.11 ควบคุมดูแลการโอนเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
ส่วนราชการ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและกากับดูแล
เสนอแนะในการโอนเงินงบประมาณในหน่วยงานราชการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
1.12 ให้คาปรึกษา เสนอแนะระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ระเบียบทางการเงิน
และบัญชีรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติ ดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 วางแผนตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และระบบการ
บัญชีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและ
ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมทั้งร่วมตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.5 วางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ ตรวจร่างบันทึกให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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1.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
1.4 ประสานการท างานกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ร่วมชี้แจง
นโยบายด้านการเงินและบัญชีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีในการปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ ในเรื่องเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชี หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กากับ ดูแ ลการจัด ทาฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที่เกี่ย วกับ งาน เพื ่อ ให้
สอดคล้อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบั ติงานทางวิช าการคลั ง ซึ่งมีลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางด้านการเงิน การคลัง เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง
วิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ควบคุมการรับการจ่าย การกู้และการยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควบคุ ม และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การตั ด เงิ น ปี การกั น เงิ น ไว้ จ่ ายเหลื่ อ มปี แ ละการขยายเวลาตั ด ฝากเงิ น
งบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงิน การคลังอื่น ๆ เป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการคลัง
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง
ระดับชานาญการ
นักวิชาการคลัง
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลัง
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานวิชาการเงิน การคลัง พัสดุการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้
และการงบประมาณ ที่ไม่ยากภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ
อื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
1.2 จัดทารายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชานาไปใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจ
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การ
คลัง
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง
การเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง
1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 รวบรวมข้อ มูล ตรวจสอบ และควบคุม การรับ การจ่าย เงิน ตามแผนงานหรือ
โครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงิน
งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมีประสิทธิผลสูงสุด
1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบั ติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน การ
กาหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจาเป็นต้น เพื่อสร้างความ
ชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
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1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.11 วิเคราะห์ รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ ความต้องการประมาณการ
รายรับ-รายจ่ายเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.12 ก ากั บ ดู แ ลและรายงานการเงิ น การคลั ง เพื่ อ จั ด ท าเป็ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการ ควบคุ ม และตรวจสอบท างานด้ านการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ
จัดเก็บรายได้ งบประมาณเพื่อให้ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมดาเนินการจัดทาข้อมูล
การเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพื่อพัฒนารายได้ของ อปท.
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้คาปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน
การเงิน การคลัง และการบัญชี เพื่อให้มีการดาเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะน าปรึกษาในเบื้ องต้ น แก่หน่ วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
4.2 สารวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ
ประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

240
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานการเงิน การคลัง
การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการ งานการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การบริ ห ารเงิน ตรา การบริห ารหนี้
สาธารณะและการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิ จ ารณา ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิน จากคลั ง รวมทั้ ง การพิ จ ารณา
ปรั บ ปรุ งแก้ ไขกฎหมาย กฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ เกี่ ย วกั บ การเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การงบประมาณ
และการบั ญ ชี เพื่ อให้ การเบิ ก จ่ ายเป็ น ไปอย่ างถูก ต้อ ง รวดเร็ว ตอบสนองความต้ องการที่ เปลี่ ยนแปลงไป
ของสังคม
1.2 การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลด้านการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การพิจารณาวางรูปและปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ฝึกอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคลากรด้านการเงิน-บัญชี
เพื่อให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือการคลังประกอบการกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 สรุปวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน หลักเกณฑ์หรือวิธีการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการรับการจ่าย
เงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับอย่างตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด
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1.7 ตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้าน
การเงินหรือด้านการคลัง เช่นการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน การกาหนดหรือขยายวงเงิน
คงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลู กจ้างประจาเป็นต้น เพื่อสร้างความชัดเจนให้ ผู้บริห ารและ
บุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.8 วิเคราะห์ปัญหาและให้คาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสมและคานึงถึงบุคลากรและผู้รับบริการเป็นสาคัญ
1.9 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ
1.10 ให้ ค าป รึ ก ษ าเกี่ ย ว กั บ ราย ล ะเอี ย ด ป ระม าณ ก ารราย รั บ – ราย จ่ าย
เพื่อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ มัติย อดเงินงบประมาณ และให้ ความเห็ น ด้านการเงิน การคลั ง ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน การควบคุ ม ตรวจสอบ การจั ด เก็ บ รายได้ แ ละรายจ่า ย เพื่ อ บริ ห าร
งบประมาณให้เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลังแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การบริหารเงิน การบริหารหนี้ และการงบประมาณ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ
4.3 พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและ
การคลัง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.4 ให้ คาแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แจง เกี่ ยวกับ งานการจั ดการงานคลั งและ
การเงินที่ตนมีความรับผิดชอบแก่บุคลากร หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานการเงิน
การคลั ง การพัส ดุ การบริห ารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริห ารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การ
บริหารหนี้และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
1.2 พิจ ารณาวางรูป แบบและปรับปรุง ระบบบั ญ ชี เพื่ อให้ เกิดความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ควบคุม พิจารณาแผนการบริหารเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การพยากรณ์เงินคงคลัง การขนย้าย การกาหนดวงเงินเก็บรักษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารเงินคงคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ให้ คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือ
การคลั งประกอบการกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบั ติงานที่ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแผนงาน หลักเกณฑ์ห รือวิธีการคลังขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บต่ างๆ ว่าด้ว ยการรับ เงิน การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมการรับการจ่าย การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี
การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่าง
ตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด
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1.7 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางในการตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่นการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การนาส่งเงิน การกาหนดหรือขยายวงเงินคงคลัง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจาเป็นต้น
เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.8 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ
1.9 เสนอแนะนโยบายด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้และ
งบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดขั้นตอนการทางานหรือมีแนวทางในการทางานที่ดีขึ้น และแก้ไข
ปัญหาด้านการเงิน เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้โดยจัดทาเป็นข้อมูล สถิติในการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทางด้ า นการเงิ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
2.3 วางแผน ติดตามและประเมินผลการจัดเก็บรายได้ เพื่อพัฒนารายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างเพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการในการให้คาปรึกษา แนะนาและเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหารหนี้ และการงบประมาณ
เพือ่ เป็นการสนับสนุนให้ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการจัดการงานการคลังและการเงินเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 จัดทาและปรับปรุงเอกสารวิชาการ ตารา คู่มือทางวิชาการจัดการงานการเงินและ
การคลัง เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการการเงินการคลัง การพัสดุ
และการงบประมาณ
4.4 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการคลัง การเงิน การพัสดุ และ
การงบประมาณภายใต้ความรับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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249
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บรายได้ การ
บริหารหนี้ และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก
และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิชาการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงิน การจัดเก็บ
รายได้ การบริหารหนี้ และการงบประมาณ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและ
ซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา กาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังรวมทั้งการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
1.2 สรุปภาพรวมของการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อนาไปประกอบการกาหนดนโยบายด้านการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนพั ฒ นาปรับ ปรุงระบบบั ญ ชีส าหรับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 วางแนวทางในการพิ จารณาแผนการบริหารเงินคงคลั งขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ให้ คาปรึก ษา ก าหนดแนวทางในการศึ กษาและวิเคราะห์ ข้อมู ล หรือประเด็ น
ปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อกาหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.7 ควบคุมดูแลการตรวจสอบ และการดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมการรับการจ่าย การจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การ
กัน เงิน ไว้จ่ ายเหลื่ อมปี แ ละการขยายเวลาตั ดฝากเงิน งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน งบประมาณของ
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างตรง
เวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด
1.8 วิ จั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ และ
การงบประมาณ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.9 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง การพั ส ดุ และ
การงบประมาณ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.10 กากับดูแลเสนอแนะนานโยบายด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บ
รายได้และงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดขั้นตอนการทางานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.11 แก้ไขปัญหา ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เพื่อง่ายต่อการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้และวางระบบเกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดทาเป็นข้อมูล สถิติไว้
สาหรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มี ความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 วางแผนและกาหนดนโยบายและแนวทาง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเงิน
การคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่ างๆ กั บบุ คคล หน่ วยงาน หรื อองค์ กรอื่ น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้เหมาะสมและทันสมัย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ การเงิน การคลั ง การพั ส ดุ การบริ ห ารเงิน การจั ด เก็ บ รายได้ การบริ ห ารหนี้ และ
การงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4.2 ให้ ค าปรึ กษาแก้ ไขปั ญ หาด้ านการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ จั ด เก็ บ รายได้ และ
งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความคล่องตัว
4.3 อานวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับ
ต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.4 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการจัดการงานการเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.5 ให้ ค าปรึ กษา ข้ อ เสนอแนะในการวางกรอบการจั ดท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา
ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ วิธีการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับแบบแสดง
รายการคาร้องหรือคาขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอของ
ผู้เสีย ภาษี ให้ เหมาะสม รั บ ช าระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญ ชี จัดทาทะเบียนและรายการต่าง ๆ
เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบ
และประเมินภาษีการเก็บรักษา และนาส่งเงินเป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มี ความเหมาะสม
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็ บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวน
เท่าไร อันจะน าไปสู่ การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ถัดไปได้
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับ กองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ ได้
ข้อมูลของผู้ป ระกอบกิจการ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตาม
จัดทาหนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การรับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี
1.5 จัดทารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ควบคุ ม การจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา
รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.8 ส่งเสริมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
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1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระ
ภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.10 รับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระ
ภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุง
ท้ องที่ ภาษี ป้ าย ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ มกิ จการค้า ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตควบคุ ม แผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อ การค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและเทศบั ญญั ติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ อให้ การจัด เก็บรายได้
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
2.4 วางแผนและร่ ว มด าเนิ น การในการน าเทคโนโลยี ส าระสนเทศมาใช้ ในการ
ให้บริการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แจงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง แก่ บุ คคลหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ชาระภาษี เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อให้
สามารถดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชาระภาษีและจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช าหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ยวกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโดยเฉพาะทางด้ าน
เศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือ แนวทางการจัดเก็บหรือ
ปรับปรุงอัตราภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่ น ๆ เพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมของโครงการหรื อ แนวทางที่ เกี่ ย วกั บ ระบบภาษี แ ละการจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
1.3 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมของรัฐที่ได้จาก
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆสามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะ
นาไปสู่การคาดประมาณรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้
1.4 ช่วยเหลือเจ้าหน้ าที่ระดับรองลงมาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการจัดเก็บ
ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 ให้ คาแนะนา ปรึกษา ให้ การปฏิ บัติงานและข้อมูลด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็น
หลั ก ฐานในการรั บ เงิ น ของหน่ ว ยงาน พร้อ มเร่ ง รั ด ติ ด ตาม ลู ก หนี้ แ ละผู้ ที่ อ ยู่ ในข่ า ยการช าระภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ ค รบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดง
รายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี
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1.7 ควบคุ ม จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ รายได้ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานจั ด เก็ บ
เพือ่ พร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.8 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.9 ควบคุ ม การจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา
รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.10 ควบคุม จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ใน
ข่ายชาระภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.11 ดาเนินการรับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ชาระภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.12 ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้ แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและเทศบั ญ ญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสั ตว์ ค่าเช่าอาคาร
พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.3 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ว มกัน โดยมีบ ทบาทในการให้ค วามเห็น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข ้อ คิด เห็น หรือ ค าแนะน าเบื ้อ งต้น แก่ส มาชิก ในทีม งานหรือ บุค คลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ความเห็นแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจ
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สามารถดาเนินการด้านภาษีอากรและค่าธรรามเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 เป็น วิท ยากรบรรยาย เพื ่อ เผยแพร่ค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ หลัก การและ
วิธีการของงานในความรับผิดชอบ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ผู้รับบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ระดับ ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช า การภาษี
การจั ด เก็บ ค่ าธรรมเนี ย มต่างๆ และรายได้อื่ นๆ ปฏิ บั ติงานที่ ต้อ งตัด สิ น ใจหรือ แก้ปั ญ หาที่ ย ากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บหรือปรับปรุงอัตราภาษีค่าธรรมเนียมให้มี ความเหมาะสม
1.2 ให้ข้อแนะนาและดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อ งกับ ระบบภาษี การจัดเก็บ ภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ เพื่อประกอบการ
กาหนดมาตรการ ระเบียบในเรื่องดังกล่าว
1.3 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่ าธรรมเนียมของรัฐที่ ได้จาก
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมสามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้
1.4 ติด ตามประเมิน ผล และแก้ไขปัญ หาข้อขัดข้องในการดาเนินการจัด เก็บ ภาษี
ค่าธรรมเนีย มและรายได้อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆสามารถทาได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5 วิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลความถู ก ต้ อ งของรายงานเกี่ ย วกั บ รายได้ และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการ
ประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 ควบคุม และวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ที่ ออกส ารวจลงในข้อ มูล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา การเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วน
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1.8 ควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระภาษีลงใน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.9 ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญ หาอุป สรรคในการจัดเก็บ รายได้ พร้อมทั้งให้ คาปรึกษา
แนะนาตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 ติดตามประเมินผลการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้
2.4 ติดตามประเมินผลในการนาเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาระบบการชาระภาษีมีความทันสมัยมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ างเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ กษา แนะน า สนั บ สนุ นให้ ห น่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเพื่อให้สามารถดาเนินการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม ให้ คาแนะนา ปรึกษา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้ าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับดูแล ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการ ยื่นแบบชาระภาษีผ่านทางระบบสารสนเทศ การยื่นชาระภาษีทางธนาคารการยื่นคาร้อง
ขอลดหรือยกเว้นภาษีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการซึ่งใช้ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาความเห็ น สรุปรายงาน ให้ ข้อแนะนาในหลักการและ
วิธีการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บสอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมาย
ระเบียบ และสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
1.2 ตรวจสอบและสรุ ป รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ สามารถนาเสนอและชี้แจงต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ครบถ้วน รอบด้าน อันจะน าไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป
1.3 ติด ตามประเมิ น ผล และแก้ไขปั ญ หาข้ อขั ด ข้อ งในการดาเนิ น การจั ดเก็บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บสามารถทาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.4 ให้ข้อแนะนาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบงานเกี่ยวกับแผนงานเทคนิคทางงานภาษีอากร
เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่างถูกต้อง
1.5 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ประเมินผลความถูกต้องของรายงาน
เกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้
เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 ให้คาปรึกษา ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา การเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วน
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1.8 ให้คาปรึกษา ควบคุมการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่าย
ชาระภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.9 ให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญ หาอุป สรรคในการจัดเก็บ รายได้ พร้อมทั้งให้ คาปรึกษา
แนะนาตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้ ตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ งภาครั ฐ เอกชนและ
ประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินการด้านภาษีค่าธรรมเนียมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ให้คาปรึกษาแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เต็มใจที่จะชาระภาษีให้แก่ท้องถิ่น
4.3 เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม ให้ คาแนะนา ปรึกษา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้ าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 อานวยการถ่ายทอดความรู้ห รือสนับสนุนการพัฒ นาความรู้ความสามารถของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพร้อมด้านสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับภาษีมากที่สุด
4.5 กากับดูแล ให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อให้มีช่องทาง
ที่หลากหลายในการ ยื่นแบบชาระภาษีผ่านทางระบบสารสนเทศ การยื่นชาระภาษีทางธนาคารการยื่นคาร้องขอ
ลดหรือยกเว้นภาษีผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

3204268

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิช าการพัส ดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่ างสัญญาซื้อและ
สัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการพัสดุ
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ
ราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
1.3 จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีก
ต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึ กอบรม จัดท าคู่มือประจาส าหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
1.7 ดาเนิ น การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพั ส ดุครุภั ณ ฑ์
ทุกประเภท เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน
เป็นต้น เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณ สมบั ติ และรายละเอียดบริการและผลิ ตภั ณ ฑ์ ของ
บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
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1.10 จั ด เก็ บ ข้อ มู ล เบื้ องต้ น ท าสถิติ ปรับ ปรุง และร่ว มจั ดท าฐานข้ อมู ล หรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารใน
การกาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ดความถู กต้ อ ง สมบู ร ณ์ และสามารถดาเนิ น การได้ต ามขั้ น ตอน และระเบี ยบว่ าด้ว ยการพั ส ดุ ที่
กาหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.13 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาคารสถานที่ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้ าหมายที่วางไว้และ
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แจงเกี่ ยวกั บ งานพั ส ดุ ที่ ตนมี ความรั บ ผิ ด ชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ย วกับ งานพัส ดุเพื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนับ สนุน ภารกิจ ของหน่ว ยงานและใช้ ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ช าการงานวิ ช าการพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวด
รายจ่าย
1.2 วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
1.3 ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบ
ราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
1.4 วิ เคราะห์ แ ละจั ด ท ารายละเอี ย ดบั ญ ชี หรื อ ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.6 ควบคุมการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทาง
ราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ควบคุม และดูแลการดาเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่ อมแซม และการ
บารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตาม
ต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเอกสารต่างๆ เป็ น ต้น เพื่อให้ บ ริ ษัท และห้ างร้านต่างๆ ทราบข่าว และเข้ามาติดต่อรับการสอบราคา
และประกวดราคาเป็นจานวนมาก
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1.10 วิ เคราะห์ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของพั ส ดุ เช่ น วิ วั ฒ นาการ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการ
ตกลงราคากับบริษัท และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ได้บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุด
ได้ราคาที่ต่า ที่สุด และเน้นความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.12 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อ
นาไปจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุ งขั้นตอนการ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทารายละเอียดของโครงการ
เอกสาร และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.15 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาคารสถานที่ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินด้านการจัดซื้อ การจัดจ้าง การ
จ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานพัสดุครุภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สามารถตอบสนองความต้องการกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา
2.3 จัดท าแผนปฏิ บัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสื อสั่ งการที่ เกี่ยวข้อ ง
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิช าการพัส ดุห รืองานอื่น ที่เกี่ย วข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง นั กวิช าการพั ส ดุ
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้า งาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าการพั ส ดุ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิ ช าการพั ส ดุ ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย ากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ประเมินและสรุปผลการจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวด
รายจ่าย
1.2 ควบคุมการรวบรวมข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
1.3 กากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวด
ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
1.4 ควบคุมการจัดทารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ บัญ ชี หรือ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 กาหนดแนวทางการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อม
ใช้งาน
1.6 กาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการ
ใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 การวิเคราะห์ วิจั ย โครงการต่ าง ๆที่ จ ะด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เกิ ดความคุ้ ม ค่ ากั บ
งบประมาณที่จะจั ดซื้อ จั ดจ้างและจัดทาคู่มือส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.9 กากับ ดู แล ตรวจสอบการด าเนิ น การการจั ดหาพั ส ดุว่าเป็ น อ านาจหน้ าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การดาเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่วางไว้ พร้อม
ตรวจสอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง
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1.10 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และบริหารงานการสอบราคา การประกวดราคา และ
การตกลงราคากับบริษัท และห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ได้บริษัท และห้างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดี
ที่สุด ได้ราคาที่ต่าที่สุด และเน้นความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ และ
จัดทาคู่มือการปฏิบั ติงานพัส ดุครุภั ณ ฑ์ เพื่อเป็ นคู่มือ และแนวทางในการปฏิบั ติงานด้านพั ส ดุครุภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.12 วิ เคราะห์ ศึ ก ษาและค้ น คว้ า รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของพั ส ดุ เช่ น วิ วั ฒ นาการ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ติ ด ตาม ประเมิ น และตรวจสอบการจั ด ท ารายงานสรุป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
รายงานการซ่อมบารุงพัสดุและอาคารสถานที่ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานมีความ
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้บริหารในการดาเนินการปรั บปรุงระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1.14 วิเคราะห์ ติ ด ตาม และตรวจสอบความถู กต้ องและรายละเอี ยดของโครงการ
เอกสาร และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.15 ก าหนดแนวทาง และวิ ธี ก ารในการเก็ บ รั ก ษาพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ทรั พ ย์ สิ น ของ
หน่วยงาน รวมทั้งใบสาคัญ หลักฐาน และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้เกิดถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.16 เสนอแนวทาง ประเมิ น และตรวจสอบการจัด ท าเอกสารและทะเบี ย นต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงานด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืม
ทรั พ ย์ สิ น และเอกสารติด ตามทวงคื น ทรัพ ย์ สิ น เป็ นต้ น เพื่ อ ให้ เกิด ความถูก ต้อ งในการปฏิ บั ติ งาน และมี
หลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.17 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ละอาคารสถานที่ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.18 ปฏิ บั ติ ง านและสนั บ สนุ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินด้านการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้าง
ซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานพัสดุครุภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ อย่างแท้จริงได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบ ในระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัส ดุ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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280
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

281
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่
ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่
ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์และดาเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง
การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การ
จั ด ซื้ อ และจั ด จ้ างถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการพั ส ดุ ที่ ก าหนดไว้ และได้ พั ส ดุ ค รุภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลง
ราคากับบริษัท และห้ างร้านต่างๆ เพื่อให้ ได้บริษัท และห้ างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุ ด
ได้ราคาที่ต่าที่สุด และเน้นความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.3 ให้คาปรึกษา และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ รวมถึงควบคุมดูแล
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อเป็นคู่มือ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านวิชาการด้านพัสดุเช่นระบบราคา ระบบการจัดซื้อจัด
จ้าง ระบบการคานวณการเสื่อมค่า การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทานเป็นต้น เพื่อกาหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ประยุ กต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices)
ในการกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่เพื่อมา
ปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.8 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการกากับดูแลจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา
การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
1.9 ให้คาปรึกษาและควบคุมการจัดทารายละเอียด เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
วัส ดุ บัญ ชี หรือทะเบี ยนคุมทรัพย์สิน แยกประเภทวัสดุ เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.10 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดแนวทางการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ
หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.11 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การเงิน การพัสดุและการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลทาง การพัสดุแก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการจัดการงานการพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆอานวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือ
นิ เทศงานให้ แ ก่เจ้ าหน้ าที่ ในส านั กงานเพื่ อให้ มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิ บั ติงานได้ อย่างถูกต้ อ ง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ชาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ า งอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของ
หน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน
ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ
การเงิน การบั ญ ชี การพัส ดุ ของหน่ ว ยงานในสั งกัดของส่ วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลั กฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และ
นโยบายของส่ว นราชการ กาหนดหลั กเกณฑ์ การประเมินความเสี่ ยง การประเมินประสิ ทธิภ าพระบบการ
ควบคุมภายใน และเทคนิควิธีก ารตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการ
ควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล ตั ว เลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้ การตรวจสอบดาเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิน พั ส ดุ แ ละ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.3 ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ
และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.4 ร่ ว มจั ด ท าเอกสารสรุ ป ผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่ าง ๆ
เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการ
ดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.6 ตรวจสอบรายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ ายและการก่ อหนี้ ผู กพั น งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทางบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมกาหนดนโยบายให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้ อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
3.3 ชี้ แ จงข้ อ มู ล เหตุ ผ ลของระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายในการตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คาแนะนา
ตอบปั ญหา และชี้ แจง เกี่ ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ ตนมีความรับผิ ดชอบ ในระดั บเบื้ องต้นแก่ หน่ วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบ
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

288
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสู งในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุทรัพย์สินเพื่อให้การตรวจสอบดาเนิน
ไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
1.3 จัดทากระดาษทาการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
1.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการ
บริ ห ารงบประมาณ การเงิน การบั ญ ชี พั ส ดุ และทรัพ ย์ สิ น และการบริห ารด้ านอื่ น ๆ ของหน่ วยงานต่ างๆ
เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
ต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล
การดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป

290
1.7 ออกแบบ ประเมิ น และเสนอแนะแนวทางในการปรั บ ปรุ งการวางระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
การประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผู กพัน
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้
1.10 ร่ ว มจั ด ท าคู่ มื อ และเอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อให้
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.3 วางแผนการกาหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจาปี ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
งบประมาณ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ป้องกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนา ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและให้คาปรึกษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้ ค าแนะน าในการจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดให้ลดน้อยลง
4.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ
ตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และปฏิ บั ติ งานด้ า น วิ ช าการ
ตรวจสอบภายใน หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายในหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3

292
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
1.2 ควบคุมการออกแบบและการประเมิน ผลความเสี่ ยงของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
1.3 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบั ติงาน วางโครงการกาหนดหลั กสู ตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึ กอบรม เพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 ควบคุมติดตาม วิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ รวมทั้งควบคุมดูแลการประเมินประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้ ว น และตรงตามกฎระเบี ย บ และหลั กเกณฑ์ การบริห ารความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ภายในอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ควบคุมติดตาม วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาเอกสารสรุปผล
การตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดาเนินงานและนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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1.6 วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะต่างๆ
ของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน หรือสามารถปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่กาหนดไว้
1.7 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และจั ด ท าคู่ มื อ และเอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 พั ฒ นาและปรับ ปรุงระบบงานการตรวจสอบภายใน เพื่ อให้ เกิดความมั่ นใจว่ า
ระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินด้านตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ างเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในในความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก าหนดแนวทางการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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4.3 ให้คาแนะนาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่ห น่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองและตอบข้อซักถาม ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4 ส่งเสริมให้องค์กรเห็นความสาคัญของการควบคุมภายในและให้คาแนะนาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
การปฏิบัติงานดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการจรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ตรวจสอบภายใน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะและกาหนดแนวทางการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ รวมทั้ง
การสอบหาข้อเท็จ จริ งในกรณี ที่มี การทุจริต เพื่ อดูแลการใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินความเสี่ยง
ของการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อไป
1.3 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญทางงานตรวจสอบภายใน แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 เสนอแนะข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง และแนวทางการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ งาน
ตรวจสอบภายใน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณานโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.5 ควบคุมดูแลการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้ การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถู กต้อง ครบถ้วน และตรงตามกฎระเบี ยบ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านทางการตรวจสอบสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน
พั สดุ ทรัพย์ สิ น และการบริ ห ารด้านอื่น ๆ เพื่ อให้ น วัต กรรมที่ ได้ รับ การยอมรับ ในระดั บ ประเทศหรือระดั บ
นานาชาติ
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1.7 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการกาหนดกลไก
กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายการควบคุมความเสี่ยงหรือการตรวจสอบภายในระดับท้องถิ่น เพื่ อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัย
และน่ า เชื่ อ ถื อ ไปก าหนดนโยบาย มาตรการ ข้ อ บั งคั บ มาตรฐานหรื อ แนวทางต่ า งๆ ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาที่สาคัญทางในงานตรวจสอบ
ภายใน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน เพื่ อ ให้
สอดคล้องและสนับ สนุน ภารกิจของหน่ วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 อ านวยการฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ นิ เทศงานให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ใน
สานักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรื อดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการตรวจสอบภายใน หรืองานอืน่ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการพาณิชย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดระเบียบทางการค้า การจัดสรรโควตาสินค้าออกบางประเภท การพิจารณาเสนอความเห็นใน
การออกใบอนุญาตและหนังสือรังรองต่างๆ เกี่ยวกับการค้า กาพิจารณาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการค้า
การสารวจข้อมูลการผลิตและการจาหน่าย การศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลและส่งเสริมการพาณิชย์ การวิเคราะห์ราคาสินค้า การบริการปละการเช่าซื้อ การสารวจและรายงานภาวะ
ความเคลื่อนไหวทางการค้าและการตลาด การอบรมและเผยแพร่ทางการค้า การป้องกันแก้ไขปัญ หาทาง
การค้า การพิจารณารับจดทะเบียนการค้า เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์
รวมทั้งลิขสิทธิ์ การพิจารณาการประกอบธุรกิ จของคนต่างด้าว การจัดทาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียน
การค้า งบการเงินและข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าอื่นๆ การศึกษา วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล ข้อสนเทศด้าน
ธุรกิจการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการพาณิชย์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการพาณิชย์
ระดับชานาญการ
นักวิชาการพาณิชย์
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพาณิชย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิ ชย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจการค้าในพื้นที่ ระหว่างพื้นที่หรือระหว่างชายแดน
เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่าง
ประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน
และการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้ อ ตกลงทางการค้ าทั้ ง ภายในและระหว่ างประเทศ และข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทาดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกาหนดนโยบาย มาตรการ การส่งเสริมการ
ส่ งออก การส่ งเสริม และพั ฒ นาธุร กิจ การคุ้ม ครองและส่ งเสริมการใช้ท รัพ ย์สิ นทางปั ญ ญาในเชิงพาณิ ช ย์
การปกป้ องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญ หาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ในงาน
พาณิชย์ต่างๆ
1.3 ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิ ตสิ นค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทาง
การค้า ตรวจสอบและกากับการดาเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ใน
การใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรั กษา
ความเป็นธรรมทางการค้า และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.4 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งการอานวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพั ฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 รวบรวมและประมวลผลข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การผ ลิ ต
การตลาด เพื่อประกอบการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
1.7 ร่ ว มก าหนดมาตรการ หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บบริ ห ารการค้ า ต่ า งๆ ในพื้ น ที่
เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของผู้บริโภคในพื้นที่
1.8 ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒนาการตลาดหรือธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่
ระหว่างพื้นที่ หรือระหว่างแนวชายแดน รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการด้านการค้า การ
ลงทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
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1.9 ศึกษา และประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการด้าน
เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน หรือแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1.10 ออกแบบ จั ด ท า และผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้อ ง เช่น วารสารธุร กิจ และคู่ มือ ต่างๆ เป็ น ต้น เพื่ อเผยแพร่และประชาสั มพั น ธ์ข้อมู ล ข่าวสารแก่
ประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์
1.11 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์และเศรษฐกิจการค้า เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกั นทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึก ษาแนะน าในระดับ เบื้ อ งต้น แก่ ผู้ ป ระกอบการ บุ ค คลทั่ ว ไป รวมทั้ ง
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ ข้ อ มู ล และสามารถด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
4.2 ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้ อหารือ
ต่างๆ ในระดับ เบื้ องต้น แก่ผู้ ป ระกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ข้อมูล ด้านการ
พาณิชย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพาณิชย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ นโยบาย มาตรการ กฎระเบี ย บ ข้ อ มู ล ด้ า น
เศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น การผลิ ต การตลาด และงานด้ านทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา ตลอดจนข้ อมู ล อื่น ที่
เกี่ยวข้อง จัดทาดัชนีเศรษฐกิจการค้า เพื่อประกอบการวางแผน กาหนดยุทธศาสตร์การค้า แผนการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจ แผนพัฒนาการส่งออก ส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การคุ้มครองและ
ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การจัดทารายงานภาวะความเคลื่อนไหวทางการค้าและ
การตลาด และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.2 กากับ ดูแลการตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่อง
พฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบและกากับการดาเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของ หน่วยงาน
การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า
และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.3 กากั บ ดูแ ลการด าเนิ น กิ จกรรมส่ งเสริม และพั ฒ นาการตลาด ธุรกิ จ งานด้ าน
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ การส่งเสริมและขยายธุรกิจการส่งออก รวมทั้งการอานวยความสะดวก
การบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.5 กาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริหารการค้าต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
คุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของผู้บริโภคในพื้นที่
1.6 วางแผน ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดหรือธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ระหว่าง
พื้นที่ หรือระหว่างแนวชายแดน รวมทั้งการอานวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
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1.7 ศึก ษา วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในภาพรวมของนโยบายหรือ
มาตรการด้ านเศรษฐกิ จ และการพาณิ ช ย์ เพื่ อสนั บ สนุ น การเสนอแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการออกแบบ จัด ท า และผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เอกสาร
บทความ และรายงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น วารสารธุ ร กิ จ และคู่ มื อ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบั ติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่ว มวางแผนงานขั้น ตอน แนวทาง การดาเนิ น งานและก าหนดมาตรฐานงาน
พาณิชย์ หรืองานเศรษฐกิจการค้าของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
ตามเป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษาแนะนาเชิงวิชาการในระดับที่ซับซ้อนขึ้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคล
ทั่ว ไป รวมทั้ งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ผู้ รับ บริก ารได้ รับ ข้ อมู ล และสามารถดาเนิ น การให้ ถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.2 ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ เทคโนโลยี ต่ า งๆ ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรม สัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพาณิชย์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติ การ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการพาณิชย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการพาณิชย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการพาณิ ช ย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และ/หรื อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การผลิต
การตลาด และงานด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดทาดัช นีเศรษฐกิจการค้า
เพื่ อ เสนอความเห็ น ประกอบการวางแผน ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารค้ า แผนการส่ งเสริม และพั ฒ นาธุ รกิ จ
แผนพัฒนาการส่งออก การส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การส่งเสริมและคุ้มครองการ
ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
1.2 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า
ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบและกากับการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรักษาความ
เป็นธรรมทางการค้า และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.3 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
ธุรกิจ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมและขยายธุรกิจการส่งออก รวมทั้งการอานวยความสะดวก
การบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒ นา
ระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
การค้าในพื้นที่ ระหว่างพื้นที่หรือระหว่างชายแดน เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป และเพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
1.6 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ด้าน
เศรษฐกิ จ การค้ า การลงทุ น การผลิ ต การตลาด เพื่ อ ประกอบการวางแผนส่ งเสริม และพั ฒ นาธุรกิ จของ
ประชาชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่
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1.7 ให้ คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการกาหนดมาตรการ หลั กเกณฑ์
ระเบียบบริหารการค้าต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของผู้บริโภคในพื้นที่
1.8 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
หรือธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่ ระหว่างพื้นที่ หรือระหว่างแนวชายแดน รวมทั้งการอานวยความสะดวก
ด้านการบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
และขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
1.9 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการประเมินผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของนโยบายหรือมาตรการด้านเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเสนอแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน หรือแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
1.10 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการออกแบบ จัด ท า และผลิ ต สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เอกสาร
บทความ และรายงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น วารสารธุ ร กิ จ และคู่ มื อ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพาณิชย์
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้ง
ไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่ วมงาน หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลั กการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงานขั้นตอน แนวทาง การดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานงานพาณิชย์
หรืองานเศรษฐกิจการค้าของหน่ ว ยงาน เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้ องตาม
เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งกฎ ระเบี ยบ ข้อตกลงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและสามารถดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
4.2 อานวยการ และ/หรือฝึ กอบรม ถ่ ายทอดความรู้ หรือ เทคโนโลยี ต่างๆ ให้ แ ก่
ข้าราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกอบรม สัมมนาแก่ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการพาณิชย์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ และปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการพาณิชย์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
1.8 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
1.9 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.10 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การบริหารความเสี่ยง
3.2.3 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของ
รัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การ
ตรวจสอบ การดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักประชาสัมพันธ์

ระดับปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับชานาญการพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์

ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการใน
การทางาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1.2 สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพื่อ
เป็นข้อมูลในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผล
1.4 จัดทาเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.5 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ และเสนอแนะความคิ ด เห็ น ในการวางแผนงานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนาไป
ปรับปรุงงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.7 ร่วมจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อให้ การเผยแพร่และสื่ อ สารประชาสั มพั น ธ์ส อดคล้ องกั บ ยุท ธศาสต ร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถเขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนาการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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1.10 ออกแบบ จัดท า และผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 จัดทาเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.12 สารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
1.13 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.14 ร่วมดาเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้านประชาสั มพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด
ไว้
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ บริ การข้ อมู ลการประชาสั มพั นธ์แก่ ประชาชนและหน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะนาให้คาปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ ประชาสั มพั นธ์ การบริ หาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต.ก าหนด ที่ ก.จ., ก.ท.หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่ อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ ประชาสั มพั นธ์ การบริ หาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ
อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง ในด้ านประชาสั ม พั น ธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอ
ความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
1.2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ โดยการศึกษา
วิเคราะห์ การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทาข่าวสาร/บทความ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.3 รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดและ
มีประสิทธิภาพ
1.4 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ร่ ว มก าหนดงบประมาณ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.6 จั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่ อ ให้ ก าร
เผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
1.7 ควบคุม ดูแล และติดตามการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และ
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถแก้ไข และปรับปรุงการเขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้มีความถูกต้อง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.8 ควบคุมดูแล และติดตามการสารวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
นามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
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1.9 ควบคุม และดูแลการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการแนะนาการบริการต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้แน่ใจว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และสามารถกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.10 ควบคุม ดูแล และติดตามการออกแบบ และการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน
และบุคคลทั่วไป
1.11 เสนอรูป แบบ พัฒ นาวิธีการใช้สื่อ และควบคุมดูแลการจัดทา และการผลิตสื่ อ
สิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
น่าสนใจ และประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 วางแผนและดาเนินการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การ
ผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ
และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.13 วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรม สั ง คม ตลาด ความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามากาหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ การใช้สื่ อ และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ตรงประเด็น และตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการจัด ทาเอกสาร รายงาน และการสรุป ผลการ
ดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพือ่ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.15 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.17 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อ เอกสาร และ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ
บุคคล และประชนทั่วไป และสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้ านประชาสั มพั นธ์ กั บหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
3.3 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าแนะน าแก่ ส มาชิ ก ในที ม งานหรือ บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชา และบุคคลผู้ที่มีความ
สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงให้เกิดประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต.เที ย บเท่ า โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ งานด้ านประชาสั ม พั น ธ์ห รือ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมาก ในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เพื่อแนะนาปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
1.2 กากับ ดูแล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
1.3 วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากาลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 กาหนดงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.6 ให้ ค าปรึ ก ษา ควบคุ ม และดู แ ลงบประมาณค่ าใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณที่มีอย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 ให้คาปรึกษา ควบคุม ดูแล และจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน และวิจัยสภาพการณ์ และปัญ หาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 วางแผนและควบคุ มดูแลการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสั มพั นธ์ เพื่ อให้
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.10 ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข ติ ด ตามประเมิ น ผล และแก้ ปั ญ หา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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1.11 กาหนดแผนงาน แนวทาง และบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมพิเศษ กิ จกรรม
ภาครัฐ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ที่สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสนับสนุนนโยบายหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.12 กาหนดแนวคิด รูปแบบ วิธีการใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้งานเป็นไปตามแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบ แก้ ไข และปรั บ ปรุ งข้ อ ความการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ การสื่ อ
ความหมาย และความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
เกิดประสิทธิผลในเชิงสื่อสารประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้
1.14 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้
สื่ อ การผลิ ต สื่ อ และการจั ด โครงการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ
กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
1.15 วิเคราะห์ วิจัย และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์ พฤติกรรม สังคม ตลาด
ความพึงพอใจของผู้ป ระกอบการ และประชาชนทั่วไป และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนามากาหนด
แผนงานการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ สื่ อ และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ต รงประเด็ น ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย และให้การดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 สร้ าง และรั กษาสั มพัน ธภาพที่ ดีกับ สื่อมวลชน นักข่าว และหน่ วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.17 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถ
สนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.18 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.19 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน และก าหนดรู ป แบบ ขั้ น ตอ น และแนวทางในการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อ เอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้มีความทันสมัย
น่ า สนใจ และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการ บุ ค คล และประชนทั่ ว ไป และสนั บ สนุ น ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ให้คาปรึกษาในการกาหนดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
กับมวลชนในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
3.5 ให้คาแนะนาในการคัดเลือกผู้ประสานงานด้านงานประชาสัมพันธ์จากชุมชน เพื่อ
กาหนดทิศทางด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
3.6 ให้ข้อคิดเห็นในการหาช่องทางการประสานงานกับสื่อมวลชนให้หลากหลายและ
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
3.7 ประสานงานด้ านประชาสั มพั นธ์กั บหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
3.8 ชี้แจง และให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่ อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานประชาสัมพันธ์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติ
ใช้ได้จริงให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
4.2 ออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการจัดเก็บข้อมูลหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการ
บริหารราชการทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
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1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการระดับ กระทรวง กรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ
ในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุม กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนาปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์
1.2 วางแผนปฏิบัติการเสนออัตรากาลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ให้คาแนะนาปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
ในการปฏิบั ติงานแก่ผู้ใต้บั งคับ บัญ ชา เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
1.4 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบเช่น กิจกรรมพิเศษ กิจกรรม
ภาครัฐ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ที่สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1.5 ให้คาปรึกษา และกาหนดแนวทางการจัดแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.6 วิเคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน และวิจัยสภาพการณ์ และปัญ หาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้และการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นในการจัดทานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวคิ ด รูป แบบ วิ ธี ก ารใช้ สื่ อ และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้งานเป็นไปตามแนวทาง เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.8 กาหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการประเมินผลการ
เผยแพร่ ป ระชาสั มพั น ธ์ การใช้สื่ อ การผลิ ตสื่ อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่ อปรับ ปรุงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
1.9 วิ จั ย หรื อ จั ด ท าผลงานด้ า นวิ ช าการด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี แ ละ
การงบประมาณ เพื่อให้นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.10 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การก าหนดกลไก กระบวนการ หรื อ มาตรการการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น การคลั ง การบั ญ ชี และ
การงบประมาณ เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.11 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการเงิน การคลัง
การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 คาดการณ์ และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้านงานประชาสั มพันธ์ เพื่ อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซั บซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การประชาสัมพัน ธ์ห รือสร้างภาพลั กษณ์ ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไป
กาหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กั บบุ คคล หน่ว ยงาน หรือองค์ กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิ เทศงานให้ แ ก่พ นั กงานหรือเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาแนะนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลวิชาการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
4.3 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางในการออกแบบ วางแผนและควบคุมติดตามการ
จัดเก็บข้อมูลหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่ งใดตาแหน่ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และปฏิ บัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางพัฒนาการท่องเที่ยวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดาเนินการ
พั ฒ นาปรับ ปรุ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู บ ารุงรัก ษา
สภาพแวดล้ อม วัฒ นธรรมประเพณี ศิล ปกรรม โบราณวัตถุ ปู ช นียสถานต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพที่ส มบูรณ์
กาหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ธุร กิจ การท่องเที่ ยว บริการท่องเที่ยวขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น และจัด
ระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดจนตรวจสอบประเมินผล ให้คาแนะนา คาปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนา
การท่องเทีย่ วให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับปฏิบัติการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับชานาญการ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบ รวม ป ระมวล จั ด ท าข้ อ มู ล สถิ ติ ท างวิ ช าการเบื้ องต้ น วิ เ คราะห์
เพื่อประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพั ฒ นาการท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 สารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ขอมูล
ทางวิชาการ วิจัย จัดทาฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดทาหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
การสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการและสื่ อ เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางาน
ทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.4 จั ด ท าข้อ มู ล เกี่ ยวกั บ สถานการณ์ แ ละปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การด้ านการ
ท่องเที่ยว เพื่อประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ร่ว มติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน กิ จ กรรม และสรุ ป
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.6 ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่
สามารถดึงดูดนั กท่องเที่ย วอัน จะสร้างรายได้และภาพลั กษณ์ ที่ดีของพื้นที่ที่ รับผิ ดชอบ และให้ บริการการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒ นา บารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ
ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่

329
1.8 รวบรวม ประมวล จั ด ท าข้อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรือ สถิติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
วิเคราะห์ และสรุปจัดทารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยว
การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.9 ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.10 รวมรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกีย่ วข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การ
พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์
สูงสุด
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา
งานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการ ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศใน
ประเทศไทย
4.3 อานวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ
การถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์
สารสนเทศ การจั ดการ การโฆษณา คอมพิ ว เตอร์ การท่ องเที่ ยว การโรงแรม ภาษาต่ างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้ องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้านพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว ปฏิ บั ติงานที่ ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ ปัญ หาที่ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ทางการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางในการวางแผน
งาน โครงการ ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานและฐานข้อมูล รวมทั้งประมวลข้อมูล ทาง
วิชาการ สถานการณ์ และปัญหาด้านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผน จัดทาหลักเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว การ
พัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 วิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ กฎระเบียบ หลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ
และสื่อ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.4 ประมวล วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการด้าน การ
ท่องเที่ยว เพื่อวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว
การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย
1.5 ดาเนิน การเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน หลั กเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ประเมิ น ผลและสรุป ผลการด าเนิ น งาน กิ จกรรม โครงการ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
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1.6 ควบคุม ติดตามและดูแลการวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึง
พอใจสูงสุด
1.7 ตรวจสอบและควบคุม การพั ฒ นา บ ารุงรักษา อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ปรับ ปรุงแหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตามและดู แ ลการก าหนดมาตรฐาน ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ รวมทั้ ง
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาบริการท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้งานการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างมาตรฐานและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อพื้นที่
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานประชาสั มพัน ธ์และพัฒ นาการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน าและให้บริการทางวิช าการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่ เชิญชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจ
4.2 ให้บ ริการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อหารือ เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ ย ว
การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
เพื่อเผยแพร่ เชิญชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย ว ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
นักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ย ว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ2
ระดับ2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหั วหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญ หา เพื่ อ หาแนวทางในการก าหนดกลยุ ทธ์ก ารพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย ว มาตรฐานการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายทาภาพยนตร์
ต่างประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลทางวิชาการและ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนา
บริการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการ
พัฒนาธุรกิจนาเที่ยว หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงานด้านการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พั ฒ นางานทะเบี ย นธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เทศก์ และการพั ฒ นาวิ ช าการอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น ส่ งเสริ ม การ
พัฒนาการท่องเที่ยว
1.4 จัดทาข้อเสนอแผน กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการดาเนินงาน
ด้าน การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียน
ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.5 วางแนวทางในการดาเนินการเพื่อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ในการอนุ มัติ อนุ ญ าตด้านการพัฒ นาการท่องเที่ยว ติดตาม ประเมินผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาการดาเนินงาน แผนงาน โครงการด้านพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งวางแนวทางใน
การส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยวในพื้นที่
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1.6 ให้ คาปรึกษา และควบคุมติดตามการวางแผนการพัฒ นาการบริการท่องเที่ยว
และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาการให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 วางแผนและควบคุมดูแลการพัฒ นา บารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง และควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท ารายงานข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว หรือสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่
1.9 ประสานงานหน่วยงานหรือเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกัน
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีอ งค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนวทางทางวิช าการแก่ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ งภายในและภายนอก และประชาชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยว การพั ฒ นาบริ ก าร
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่ เชิญ
ชวนและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
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4.2 วางแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ จัดฝึกอบรม เพื่อการพัฒนา การ
ท่องเที่ยวด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจ นาเที่ยว
และมัคคุเทศก์
4.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี องค์ ความรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วด้านการพั ฒ นา
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
4.4 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา เพื่อกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒ นา
การท่องเที่ยว การกาหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จัย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สร้ างนวั ต กรรม รวมทั้ งให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การกาหนด ทิศทาง แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว และเสนอนโยบาย ทิศทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการ
บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และด้านอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1.3 กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และการ
พัฒนาวิชาการอื่นๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
1.4 กาหนดแผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทาง แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อการดาเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การ
พัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 กาหนดและพัฒนาแนวทางในการดาเนินการวางมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการ ในการอนุมัติ อนุญาตด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.6 ก ากั บ ดู แ ล เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการพั ฒ นาการด าเนิ น งาน แผนงาน
โครงการ ยุทธศาสตร์ เสนอแนะหลักเกณฑ์แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว
การพัฒ นาบริการการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
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1.7 ให้ คาปรึกษา และกาหนดแนวทางในการบารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.9 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้นวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.10 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุทธ์ของส่ วนราชการระดับ กรม มอบหมายงาน แก้ปัญ หาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็ น วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางทางวิ ช าการแก่ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒ นาการท่องเที่ยว การพัฒ นาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ พิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ว ไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรื อดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ป ฏิบัติงานทางวิเทศสั มพันธ์ ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ
หน่วยชานัญพิเศษต่างๆ ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชานาญการ
นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานด้านวิเทศสั มพั น ธ์ ภายใต้การกากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่ า ง โต้ ต อบหนั ง สื อ เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับองค์กรทั้งในประเทศ หรือระหว่างประเทศ
1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทาบันทึก สรุปรายงานการ
ประชุมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา
1.3 จัดเตรียมข้อมูลสาหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้
การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ
วัส ดุ อุ ป กรณ์ อาสาสมั ค ร องค์ ก ารพั ฒ นาเอกชนและอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานความร่ว มมื อ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คาปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
4.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
อัก ษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอั งกฤษ ความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่ างประเทศ
ทางการระหว่ า งประเทศและการทู ต ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
อัก ษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอั งกฤษ ความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่ างประเทศ
ทางการระหว่ า งประเทศและการทู ต ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
อัก ษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาอั งกฤษ ความสั มพั น ธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่ างประเทศ
ทางการระหว่ า งประเทศและการทู ต ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและการเมื อ งเปรี ย บเที ย บ
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบงานร่ า ง โต้ ต อบหนั ง สื อ เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ งานแปลเอกสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์
1.2 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของข้อ มู ล ข่ าวสารจากแหล่ งข้อ มู ล
ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแนวทางการจัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3 ติ ด ตามประเมิ น ผลความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ โดยจั ด ท ารายงานและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเสนอผลการดาเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่อไป
1.4 ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล ให้คาปรึกษา ในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ทาให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 เผยแพร่ความรู้ ให้ คาปรึกษาในการปฏิบัติงานด้ านต่างประเทศแก่บุคคลหรือ
หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2 ตรวจสอบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานด้ านต่ างประเทศ เพื่ อ ผลิ ต เผยแพร่ จั ด ท าเป็ น
เอกสารทางวิชาการ
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1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสั มพัน ธ์ ห รืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส า หรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์
ระดับ ปฏิ บั ติการ ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นั กวิเทศสั มพั น ธ์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิเทศสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในด้านวิเทศสั มพัน ธ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู งมากในด้านวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณาร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และประเมิน สถานการณ์ในต่างประเทศที่
ไทยเป็นสมาชิก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวางแนวทางการจัดทาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3 ควบคุม กากับดูแล และติดตามประเมินผลการดาเนินการตามโครงการความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือและข้อตกลง
1.4 ให้คาปรึกษา แนะนา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและแก้ไขปัญหาด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้เสนอต่อหน่วยงานและนาไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมด าเนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บส านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะจูงใจ ทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ สมาชิกใน
ทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ
แก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
4.2 ให้คาแนะนาและชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้บริการด้านความรู้แก่
ผู้สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกิดความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การ
ขยายพัน ธ์ การคัดพัน ธ์ต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษาแนะนาและสาธิตงาน
วิชาการเกษตร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการเกษตร
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเกษตร
ระดับชานาญการ
นักวิชาการเกษตร
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตร
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พื ช ปุ๋ ย วั ตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒ นาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญ ญา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม การ
อารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงาน
ด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
ปัจจัยการผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้ า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดิน ด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
1.6 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาด้ านหม่ อ นไหม เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ได้
มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ
หลั กฐานการผลิ ตผ้ าไหมเพื่ อการออกใบรับ รองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ มและสนั บสนุน ในการให้ บ ริก ารวิช าการ ถ่ ายทอดเทคโนโลยีท างด้าน
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
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1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จั ด ท าข้ อ มู ล การจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ สารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
4.3 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร นักศึกษาและ
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่
พื ช สวน โรคพื ช วิ ท ยา พั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เทคโนโลยี เมล็ ด พั น ธุ์ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่ งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีป ระสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา พั ฒ นา มาตรการ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การผลิ ต
การจาหน่ายการนาเข้า การส่งออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์
พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน
และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งานด้ า นการผลิ ต สารบ ารุ ง พื ช และอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิ ช าการ
ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒ นา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
วัตถุ มี พิ ษ การเกษตร ซึ่งมี ความยุ่ งยากซั บ ซ้อ นมากต้ องอาศั ย ความรู้ท างวิช าการ ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์สูงมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่งเป็นต้น
ซึ่งมี ค วามยุ่ งยากซั บ ซ้อ นมากต้ อ งอาศั ยความรู้ท างวิช าการ ความช านาญงาน และประสบการณ์ สู งมาก
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดิ นที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒ นาที่ดิน ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงานและ
ประสบการณ์สูงมาก
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1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ต้องอาศัย
ความรู้ทางวิช าการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล
อนุ รั กษ์คุ้ม ครองหม่อนไหมและไม้ย้ อมสี ตลอดจนพั ฒ นาภู มิปัญ ญาท้องถิ่น และจัดท าข้อกาหนดในการ
ตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมและออกใบรับรองตามมาตรฐาน และตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมเพื่อ
การออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ถ่ายทอดความรู้ทางการจัดการงานเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา นักศึกษา
และบุ ค ลากรสาธารณสุ ข เช่น ให้ คาปรึ กษาแนะนาในการปฏิบั ติงาน วางโครงการ กาหนดหลั กสู ต รและ
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จั ด ท าข้อ มู ล การจัด ท ารายงาน เกี่ ยวกั บ สารสนเทศทางการเกษตร
สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการเกษตร เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการจัดการ
งานเกษตรและงานสัตวแพทย์เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ให้ คาปรึ กษา แนะนา จัดทาสื่ อเผยแพร่จัดท าเอกสารวิช าการ ตารา คู่มือทาง
วิช าการจั ด การงานเกษตร และการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรทางการจั ด การงานเกษตรและสั ต วแพทย์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้
เกิดประโยชน์

359
4.4 ให้ คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตรที่ตนมี
ความรับผิดชอบแก่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีผลผลิตที่ดีและมีศักยภาพสูงสุด
4.5 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการเกษตร
ระดับ ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็ น 2 ปี สาหรับผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิช าการเกษตร
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการเกษตร
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการเกษตร ปฏิ บั ติงานที่ต้ องตัด สิ น ใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พื ช ปุ๋ ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒ นาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญ ญา
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูง
มากเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรม
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งานด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
ความชานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็ นพิเศษ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรและช่วย
พั ฒ นาผลผลิ ต ให้ ได้ ม าตรฐานและปลอดภั ย ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โภค รวมทั้ งผลกระทบของภู มิ อ ากาศต่ อ
การเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
วัตถุมีพิษการเกษตร ที่มีความยุ่ง ยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน
และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภั ยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่งเป็นต้น
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญงาน และประสบการณ์สูง
มากเป็นพิเศษ เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้
ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
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1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒ นาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ
1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิ เศษ ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิ ช าการ ความช านาญงาน และประสบการณ์ สู งมากเป็ น พิ เศษ เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจัดทาข้อกาหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมและออกใบรับรองตามมาตรฐาน และตรวจสอบ
หลั กฐานการผลิ ตผ้ าไหมเพื่ อการออกใบรับ รองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.10 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร สินค้า และบริการทางการเกษตรแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาอ านวยการพั ฒ นาในการถ่ า ยทอด หรื อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีทางการจัดการงานเกษตรแก่เกษตรกร ประชาชนและนักศึกษาผู้สนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ให้ เกิ ด
ประโยชน์
4.4 ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร ภายใต้
ความรั บ ผิ ดชอบในระดับ ที่ซับ ซ้อน เพื่ อให้ ผู้ ที่ส นใจได้ท ราบข้อมู ล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.5 ให้ คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิช าการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นา ระบบการควบคุ ม การผลิ ต การจ าหน่ าย การน าเข้ า
การส่งออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้า
พืชตามอนุสัญญา ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 กากับ ดู แลการศึ กษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย และพั ฒ นาด้านพื ช เกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์ ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขต
กรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการ
ปฏิ บั ติ งาน ต้ อ งอาศัย ความรู้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ สู ง และเป็ น ที่ ย อมรับ ในวงการวิช าการ
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 กากับดูแลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับดิน น้าและการ
ชลประทาน ปุ๋ย วัตถุมีพิษการเกษตร ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน
ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อเพิ่มผลผลิต
พืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 กากับ ดูแลการศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ การผลิต การตลาดของพืช สินค้า
เกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และ
ประเทศคู่แข่งเป็น ต้น ที่ใช้ห ลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อวางแผนและแนะนาการ
ผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร
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1.5 กากับดูแลการศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการ
อนุรักษ์ดิน และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ใช้หลักวิชาการที่ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน
ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
1.6 กากับดูแลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม ที่ใช้หลักวิชาการที่
ลึกซึ้งมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล อนุ รักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและ
ไม้ย้อมสีตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทาข้อกาหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหม และ
ออกใบรับ รองตามมาตรฐาน และตรวจสอบหลั กฐานการผลิ ตผ้าไหมเพื่อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน
รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ทางวิชาการจัดการงานเกษตร และ
ให้ บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิ ต โรคแมลง
ศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช
เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการมอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย
มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญทางการเกษตร หรือ
อานวยการถ่ายทอด ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
4.2 ก ากั บ ดู แ ลการจัด ท าฐานข้ อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศทางการเกษตร เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหาร วินิจฉัย ชี้แจง และ ตอบปัญหาสาคัญ ในงาน
การจัดการงานเกษตรกรรมแก่หน่วยงานราชการเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ และนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการประมง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการประมง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา สารวจ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้าและพืช เพื่อวางมาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
พัฒนาและบริหารการประมงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับการผสมเทียม เพาะเลี้ยงและ
คัดเลือกพันธุ์ เพื่อปรับปรุงให้คุณลักษณะดีขึ้น ค้นคว้าวิจัยคุณค่าทางอาหาร โรคพยาธิและศัตรูอื่นของสัตว์น้า
เทคนิ คต่างๆ ในการเลี้ ยงสัตว์น้ า ตลอดจนการส ารวจแหล่งประมงทั้งภายในประเทศและในน่านน้าสากล
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการประมง
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการประมง
ระดับชานาญการ
นักวิชาการประมง
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการประมง
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการประมง ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์น้าและแหล่งน้าตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระมง รวมทั้ งระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ พั ฒ นางานและอาชี พ ประมงให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกาหนดระบบ
และรูปแบบของการผลิตสัตว์น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
1.3 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมใน
ระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่ง วิเคราะห์คุณสมบัติของน้า อาหารธรรมชาติของปลา ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ
แหล่งน้าในด้านนิเวศวิทยาของปลา เพื่อปรับปรุงแหล่งน้า และเพิ่มผลผลิต หรือผสมเทียมสัตว์น้าที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ทดลองการผสมและให้อาหารสัตว์น้าให้ได้สัดส่วนถูกต้อง
1.4 ตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้าและตรวจสอบผลผลิตจากการทาการประมง
ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.5 ดาเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนินการและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประมงเพื่อให้งาน
และอาชีพการประมงมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.7 สารวจและรวบรวมข้อมูลด้ านงานประมง จัดทาทะเบียนชาวประมง ตลอดจน
การจั ดเขตพื้ น ที่ แหล่ งน้ า เพื่ อการพั ฒ นาศักยภาพของเกษตรกรประมงและเพิ่ มผลผลิตสั ตว์น้าในพื้น ที่ให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.8 สรุป รายงานเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ
ตรวจสอบแก้ปัญหาด้านประมงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้สูงสุด ถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เช่น ให้ คาแนะนาในการปฏิบั ติงาน วางแผนโครงการกาหนดหลักสู ตรและฝึ กอบรม จัดทาคู่มือ
ประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานประมงในพื้ น ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล
และความรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การบริการเกิดความสะดวก มีความรวดเร็วและโปร่งใส
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานประมง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่างๆ
4.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการวางมาตรการอนุรักษ์สั ตว์น้า เผยแพร่ความรู้และสาธิ ต
เทคนิคการเลี้ยงปลาและสัตว์น้าอื่น ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและประชาชนทั่วไป
4.4 พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การประมง การจั ด การประมง ชี ว วิท ยาประมง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การประมง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การประมง การจั ด การประมง ชี ว วิท ยาประมง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การประมง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรศาสตร์ การประมง การจั ด การประมง ชี ว วิท ยาประมง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การประมง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการประมง ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุ กด้ านที่ เกี่ ยวกั บ สั ต ว์น้ าและแหล่ งน้ า
พระราชบั ญ ญั ติป ระมง รวมทั้ งระเบี ย บและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทาง
วิชาการ หรือประสบการณ์สูง เพื่อพัฒนางานประมงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมง เพื่อกาหนดระบบ
และรูปแบบของการผลิตสัตว์น้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลิตผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
1.3 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศทางทะเลชายฝั่งในรายละเอียดที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สูง
1.4 วิเคราะห์จัดทาแผนงานและดาเนินการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
และสิ่งแวดล้อม
1.5 ควบคุม กากับ ดู แลการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้าให้ เป็ นไปตามพ.ร.บ.ประมง รวมทั้ ง
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
1.6 ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิ ตให้ ถูกสุขลั กษณะมาตรฐานที่
กาหนด
1.7 สารวจและรวบรวมข้อมูลด้านงานประมง จัดทาทะเบียนชาวประมง ตลอดจน
การจั ดเขตพื้ น ที่ แหล่ งน้ า เพื่ อการพั ฒ นาศักยภาพของเกษตรกรประมงและเพิ่ มผลผลิตสั ตว์น้าในพื้น ที่ให้
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
1.8 ก าหนด/เสนอแนะ แนวทางหรือ วิธี ก ารวิเคราะห์ วิ จั ย ประมวลรายงานการ
วิเคราะห์วิจัยจากหลายๆ โครงการ เพื่อจัดทารายงานขั้นสุดท้าย ถ่ายทอดความรู้ด้านงานประมงแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทา
คู่มื อประจ าส าหรั บ การฝึ กอบรมและวิธีใช้อุ ป กรณ์ เครื่องมื อที่ ถู กต้ อ ง เป็ น ต้ น เพื่ อ ถ่ายทอดความรู้ ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการและสาธิตเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า ให้ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประชาชนทั่วไปทราบวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ให้ผล
ผลิตและประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้การดาเนินการ
ต่างๆมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.4 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการประมง
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการประมง
ระดับ ปฏิ บั ติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการประมง
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการประมง ปฏิ บั ติงานที่ต้ องตัดสิ น ใจหรือแก้ปัญ หาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุ กด้ านที่ เกี่ ยวกั บ สั ต ว์น้ าและแหล่ งน้ า
พระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนที่ต้องอาศัย
ความรู้ ทางวิช าการ หรือประสบการณ์ สู ง และมีก ารค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมู ล จากภายนอก เพื่ อพั ฒ นา
วิชาการประมงของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งที่ต้องรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ทั่วประเทศ
1.3 ควบคุ ม ก ากั บดู แลการปฏิ บั ติ งานประมง ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบและกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ มติ ครม. และเพื่อความสะดวกในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ
1.4 พิจารณา สรุป รายงาน และดาเนินการปฏิบั ติงานที่ต้องมีความช านาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานประมง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนแนวทาง หรือมาตรการของหน่วยงาน
1.5 ดาเนินการแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการ
ประมง เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติงาน
1.6 วางแนวทาง ทิศทางการศึกษา หรือวิธีการวิเคราะห์วิจัย ประมวลรายงานการ
วิเคราะห์วิจัยจากหลายๆ โครงการต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพื่อจัดทารายงานขั้นสุดท้าย วิจัยเฉพาะเรื่อง
1.7 ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในโครงการต่ างๆ หรือ การด าเนิ น การค้ น คว้าทาง
วิชาการประมงของกอง/สานัก เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง
1.8 ประสานงานในระดับกองหรือสู งกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ที่จะนาไปสู่
การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
1.9 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานประมงแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม
และวิธีใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อง เป็ น ต้ น เพื่ อ ถ่ายทอดความรู้ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานตาม
มาตรฐานและข้อบังคับที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับ สานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการและวิธีการของงาน ใน
ความรับผิดชอบ และสาธิตเทคนิคการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่ชาวประมง และประชาชนทั่วไป
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในหมู่ประชาชน
4.2 พัฒ นาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิ ดชอบ เพื่อให้ ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติงานวิชาการประมง
4.3 ให้ ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายและแผนงานด้ า นวิ ช าการประมงเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายด้านงานประมงของผู้บริหารและเพื่อตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
4.4 ให้ ค าปรึ ก ษา และประเมิ น ผลการศึ ก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ ทรัพ ยากรสั ต ว์ น้ าและ
สิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
วิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุ กด้ านที่ เกี่ ยวกั บ สั ต ว์น้ าและแหล่ งน้ า
พระราชบัญญัติประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนที่ต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หรือประสบการณ์สูง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ และวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการประมงและความ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตสัตว์น้า ศึกษาแนวทางการพัฒนาการประมงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการประมงเพื่อให้
ผลผลิตยังคงสมบูรณ์และมีกาลังผลิตตลอดไป
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศทางทะเลชายฝั่งที่ต้องรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สูงทั่วประเทศ และ
ต่างประเทศ
1.4 วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนนโยบายและแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้าและสิ่งแวดล้อม
1.5 วางแนวทางในภาพกว้างของงานศึกษาวิจัยด้านวิชาการประมง เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยในลาดับต่อไป
1.6 เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
1.7 ควบคุมการตรวจสอบ ดูแลมาตรฐานและคุณภาพของแผนงานและนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านวิชาการประมงเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
1.8 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานและแก้ไขปัญ หาข้อขัดข้องในโครงการต่างๆ
หรือการดาเนินการค้นคว้าทางวิชาการ
1.9 เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคการประมง วินิจฉัยปัญหา และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่สาคัญทางการประมง เพื่อพัฒนาการประมงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดและประเทศ
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษาแนะนาในการกาหนดนโยบาย และแผนงานด้านวิช าการประมง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้ง
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการศึกษา วิจัย การทาธุรกิจเพื่อการส่งออก
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษา และแนะน าในด้ า นการประเมิ น ผลการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
4.3 อานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กับเสนอแนะทางด้านการเกษตรเบื้องต้น และงานสวนธารณะ เพื่อปรับปรุงและ
จัดทาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คอยตรวจสอบกับดูแลให้มีและบารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม
จั ด ท าเรื อ นเพาะช า บ ารุ งรั กษาต้ น ไม้ ริ ม ถนนให้ ร่ม เย็ น แก่ ผู้ สั ญ จรไปมา บ ารุงรัก ษาลานหญ้ า อนุ ส าวรี ย์
ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่วิชาการเกษตรให้แก่ประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ เพื่อประเมินผลการ
บริการและใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1.3 จั ดท าเรื อนเพาะช า หรือค้ นคว้าทดลองต้น ไม้ และพื ช พั น ธ์ต่ างๆ ที่ รับผิ ดชอบ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มา
ใช้บริการ
1.4 จัดให้ มีและบารุงรักษาสวนสาธารณะ จัดสถานที่ พักผ่ อนหย่อนใจ จัดตัดแต่ง
สวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่าอยู่และสวยงาม
1.5 บ ารุงรักษาต้นไม้ตามริมถนน ลานหญ้ า สนามเด็กเล่ น สนามหญ้ าทั่ วไป หรือ
อนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา
1.6 จั ดให้ มี ส วนสั ตว์ ตลอดจนให้ ค าแนะน าและเผยแพร่วิช าการให้ แก่ ป ระชาชน
เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด และศักยภาพของพื้นที่
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมเพื่อวางแผนการส่งเสริมการผลิ ตในระดับพื้นที่ และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกษตรกรในด้านการผลิต การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.8 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเสนอแนะทางด้ า นเกษตรเบื้ อ งต้ น และด้ า น
สวนสาธารณะ ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานการเงิ น บั ญ ชี และงบประมาณ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านเกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะ
แก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตร แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา
พืชสวน โรคพืช โรคพืชวิทยา เกษตรเขตร้อน ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ พฤกษศาสตร์ วนศาสตร์ อุทยานและ
นันทนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิช าการสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการสวนสาธารณะ ปฏิ บั ติงานที่ ต้อ งตั ดสิ น ใจหรือ แก้ ปั ญ หาที่ ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา ทดลอง วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานด้ า นการปรั บ ปรุ ง การขยาย
การคัดเลือก พันธุ์พืช รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุงพืช สารกาจัดศัตรูพืช เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลและสรุปรายงาน รวมทั้ งเสนอแนะประเด็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานส่งเสริมการเกษตรหรือสวนสาธารณะเช่นการจัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบารุงต้นไม้
สาธารณะ การสร้างเครือข่ายการพัฒนา การจัดกระบวน การมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ประชาชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และชุมชน เป็นต้น เพื่อพั ฒ นาแนวทางการส่ งเสริมการเกษตรที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
1.3 จัดทาโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ซึ่งดูแล
รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น าผลมาวิเคราะห์ และประเมิ น ผลการบริก าร และใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการบริห ารงาน
สวนสาธารณะในอนาคต
1.4 ออกปฏิบั ติงานภาคสนามในการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การสารวจข้อมูลเกษตร
การรับฟังปัญหา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและจาก
หน่วยงาน ตลอดจนการให้บริการการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพื ชผัก เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้า
ในด้านการเกษตรที่ถูกต้องและส่งเสริมให้มีผลผลิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.5 ควบคุม ติดตาม ดูแลและวางแผนส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น
1.6 ควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แลและวางแผนการบ ารุ งรัก ษาสวนสาธารณะ จั ด สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ จัดตัดแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่า
อยู่และสวยงาม
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1.7 ควบคุม ติดตาม และดูแลการบารุงรักษาต้นไม้ตามริมถนน ลานหญ้า สนามเด็ก
เล่น สถานหญ้าทั่วไป หรืออนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้สัญจรไปมา
1.8 ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คาแนะนาและเผยแพร่
วิชาการให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย กั บ เสนอแนะทางด้ า นการเกษตรเบื้ อ งต้ น และงาน
สวนสาธารณะ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเกษตรกรรมหรื อ งานสวนสาธารณะ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ด้าน
เกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะแก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจ และเสนอข้อมูลในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
4.3 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.4 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตรหรือสวนสาธารณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

388
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัก วิชาการสวนสาธารณะ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
สวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
สวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามการศึ ก ษา ทดลอง
วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานด้านการปรับปรุง การขยาย การคัดเลือก พันธุ์พืช รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบารุง
พืช สารกาจัดศัตรูพืช เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ
1.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุ ม ดู แ ล และติ ด ตามการศึ ก ษาวิ เคราะห์
ประเมิ น ผลและสรุ ป รายงาน รวมทั้ งเสนอแนะประเด็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานส่ งเสริ ม การเกษตรหรื อ
สวนสาธารณะเช่นการจัดระบบเกษตรกรรมหรือระบบการบารุงต้นไม้สาธารณะ การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
การจัดกระบวน การมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
ชุมชน เป็นต้น เพื่อพัฒ นาแนวทางการส่ งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่
รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามจัดทาโครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในพื้นที่ซึ่งดูแลรับผิดชอบ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์และประเมินผล
การบริการ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานสวนสาธารณะในอนาคต
1.4 วางแผน ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษาและประเมินผลการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การ
สารวจข้อมูลเกษตร การรับฟังปัญหา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเกษตร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเกษตรและจากหน่ ว ยงาน ตลอดจนการให้ บ ริการการตรวจวิเคราะห์ ส ารพิ ษ ตกค้ างในพื ช ผั ก เพื่ อ ให้
เกษตรกรมีความรูค้ วามเข้าในด้านการเกษตรที่ถูกต้องและส่งเสริมให้มีผลผลิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น
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1.6 ควบคุ ม ติ ด ตาม ดู แลและวางแผนการบ ารุ งรัก ษาสวนสาธารณะ จั ด สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ จัดตัดแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ เพื่อให้มีต้นไม้ ดอกไม้ หรือสถานที่ที่น่า
อยู่และสวยงาม
1.7 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และติดตามการบารุงรักษาต้นไม้ตาม
ริมถนน ลานหญ้า สนามเด็กเล่น สถานหญ้าทั่วไป หรืออนุสาวรีย์ เพื่อให้เกิดความสวยงานและให้ร่มเย็นแก่ผู้
สัญจรไปมา
1.8 กาหนดแนวทางและวางกรอบการจัดให้มีสวนสัตว์ ตลอดจนให้คาแนะนาและ
เผยแพร่วิชาการให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้และรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.9 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมหรืองานสวนสาธารณะ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี
1.10 ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และแก้ ปั ญ หางานบริ ห ารสวนสาธารณะ และการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานเกษตรกรรมหรืองานบริหารสวนสาธารณะ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 ให้ คาปรึกษา สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานเกษตรกรรมหรื อ งานสวนสาธารณะ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางอัตรากาลั งเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการทางการเกษตรหรืองานสวนสาธารณะต่างๆ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีโดยคานึงถึงสิทธิประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้เผยแพร่ด้าน
เกษตรกรรมหรือด้านการจัดสวนสาธารณะแก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.3 สร้างรูป แบบการจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานส่งเสริม
การเกษตรหรืองานสวนสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ และเสนอข้อมูลในการจัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมาตรการในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.4 ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ให้กับประชาชน เยาวชน นักศึกษา เพื่อให้เห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรัก
การปลูกต้นไม้
4.5 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เกษตรหรือสวนสาธารณะ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ระดับ 3
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ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิชาการสวนสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะ เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการสวนสาธารณะเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิชาการสวนสาธารณะได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่าง
แท้จริง
1.4 วางแผนและจั ด อั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะ
งานและปริ ม าณงานที่ เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพ และเกิด ความเป็ น ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
1.5 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.7 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนงาน ขั้ น ตอน กระบวนการ และแนวทางการด าเนิ น ด้ า นวิ ช าการ
สวนสาธารณะ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พั ฒ นาและมี ความช านาญงานมากขึ้น อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ การด าเนิ น งานวิช าการสวนสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.4 กาหนดแผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางในการพั ฒ นาคุณภาพ และ
มาตรฐานงานวิช าการสวนสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณ ภาพ และมาตรฐานงานวิชาการสวนสาธารณะให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้ า นวิ ช าการสวนสาธารณะกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ห น่วยงานต่างๆ รวมทั้งที่ประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บ ริการทางวิช าการ และสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิชาการสวนสาธารณะแก่บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาสสูงสุด
4.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต คู่ มื อ หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ ด้ า นวิ ช าการ
สวนสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานวิชาการสวนสาธารณะ เพื่อช่วยให้การ
เผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจด้านวิชาการสวนสาธารณะให้ ลุล่วงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
สมบูรณ์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่
น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อด ารงตาแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสวนสาธารณะหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การวางแผนและการจัดการ
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิทยาศาสตร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์
และทางเทคโนโลยี ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิ ทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรองหรือ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพให้ เป็ น ตามกฎหมาย หรื อ เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการอุ ต สาหกรรม การค้ า การเก็ บ ภาษี
การดาเนินการทางคดี หรือเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผลและผลิตผล
พลอยได้จากอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อนามาใช้ประโยชน์ การวิจัยเพื่อปรับปรุง คุณภาพของผลิภัณฑ์
สินค้า การวิจัยเรื่องการถนอมอาหาร เป็นต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิทยาศาสตร์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
ระดับชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดาเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
1.2 วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของ
วัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชานาญ
จัดทาฐานข้อมูลห้ องปฏิบั ติการ ส่งเสริมพัฒ นาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้า
1.4 ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วม
ดาเนิ น การ จั ด ฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและทั น ต่ อ ความก้ าวหน้ าของวิท ยาการด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.6 ร่วมดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ
1.7 ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้าจากแหล่งน้าประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการ
แหล่งน้า ธรรมชาติ แหล่งน้าต่างๆ เป็นต้น และการบาบัดน้าเสีย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้าและ
กระบวนการบาบัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.8 ศึกษา รวบรวม และจัดทาข้อมูลสถิติรายงานด้านคุณ ภาพน้า (ทั้งปริมาณและ
คุณภาพน้า) สถิติข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องตรวจสอบ และสถิติข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลและ
รายงานที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.9 ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้าและการบาบัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดได้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเบื้ อ งต้ น ทางด้ า นวิ ท ยาศาส ตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ก่
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.3 ดาเนิ นการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทารายงาน การวิจัย และการ
ทดลองตามที่มีการร้องขอจากประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน และเป็นแหล่งข้อมูล
สาหรับอ้างอิงในเรื่องการกาหนดเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆ
4.4 จัดฝึกอบรม บรรยาย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เช่น การบาบัด น้าเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้า และการปรับปรุงคุณภาพน้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ
และผู้ที่สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิ สิกล์ ฟิลิกคัล วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ วิศ วกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกล์ ฟิลิกคัล วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ วิศ วกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟิสิกล์ ฟิลิกคัล วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ วิศ วกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
ซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก(Network)
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.3 ความคิดสร้างสรรค์
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิช าการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิจั ย และพั ฒ นาทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ สร้างองค์ ค วามรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานพัฒนาแนวคิดทางเทคนิควิชาการ
1.2 วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของ
วัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชานาญ จัดทา
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
1.4 ศึ ก ษาวิ เคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม ด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ ผลิตสื่อการฝึกอบรม รักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการการศึกษาค้นคว้าเพื่อนาสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
1.6 วิเคราะห์ และทดสอบเพื่ อหาองค์ ป ระกอบหรือ คุณ สมบั ติ ทางด้ านเคมี ฟิ สิ ก ส์
ธรณีวิทยาและชีววิทยา
1.7 วิจัยผลิตผลและผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อนามาใช้ให้
เป็ น ประโยชน์ วิจั ย เพื่ อปรั บ ปรุ งคุณ ภาพของผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ นค้า วิจัยเรื่องการถนอมอาหาร วิจัยเพื่อพั ฒ นา
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
1.8 ร่วมกาหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพน้า และจัดทาข้อบัญญัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่กาหนดไว้
1.9 ควบคุม และดูแลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจากแหล่งน้าประเภทต่างๆ เช่น
สถานประกอบการ แหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าต่างๆ เป็นต้น และการบาบัดน้าเสีย เพื่อตรวจสอบ และ
วิเคราะห์คุณภาพน้าและกระบวนการบาบัดของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมในการกาหนดนโยบายและแผนงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ค่ อ นข้ า งยากแก่
ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิท ยาศาสตร์ ห รืองานอื่น ที่ เกี่ย วข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
1.9 สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
ซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก(Network)
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความคิดสร้างสรรค์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

404
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสู งมากในงานวิช าการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิจั ย และพั ฒ นาเชิงลึ ก ทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อ สร้างองค์
ให้ข้อมูลหรือแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางวิชาการ
1.2 วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ ของ
วัตถุตัวอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด ที่ต้องใช้เทคนิค ประสบการณ์ และความชานาญ ประยุกต์วิธี
วิเคราะห์ทดสอบ วิธีดาเนินการ ช่วยแก้ปัญหา เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 วางแผนการดาเนินงานด้านการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ มี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตาม
แผนงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และทดสอบงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะ
แปลกใหม่และมีปัญหา วิจัยเพื่อพัฒ นาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหารและ
เครื่องดื่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
1.5 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ และมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ า และจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น มาตรฐานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าจาก
แหล่งน้า ประเภทต่างๆ เช่น สถานประกอบการ แหล่งน้า ธรรมชาติ แหล่งน้าต่างๆ เป็นต้น และการ บาบัดน้า
เสีย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้าและกระบวนการบาบัดของเสียให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.7 กากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ควบคุม รักษาระบบงาน
และปฏิบัติงานด้านการรับรอง การบริหารจัดการทดสอบความชานาญ จัดทาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริ ม
พัฒนาห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
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1.8 พั ฒ นาและก าหนดแนวทางการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละนิ เทศงาน ผลิ ต สื่ อ การ
ฝึกอบรมติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.9 ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาการเพิ่ ม ศั ก ยภาพการเข้ าถึ ง สารสนเทศวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จั ด ท าสารสนเทศพร้ อมใช้ จัดท าฐานข้อมู ล เฉพาะทาง และจัด การทรัพ ยากรสารสนเทศด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 ส่งเสริมให้ มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการคุณ ภาพน้าและการ
บาบัดสิ่งปฏิกูล จากสถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 ก าหนดแผนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรมหลั ก ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน และ
ระยะเวลาในการบริหารโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่ตั้งไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึก ษาแนะนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยาก ซับซ้อนแก่
ผู้ ป ระกอบการ ส่ ว นราชการ และประชาชนผู้ ส นใจทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด การได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และมี
ประสิทธิภาพ
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่ างๆ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ที่ถูกต้อง และมีประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการ และ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 4
1.9. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
ซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก(Network)
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.3 ความคิดสร้างสรรค์
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปั ญ หาในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปั ญ หาในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ให้ข้อมูล หรือแก้ปัญหาข้อขัดข้องทางวิชาการ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒ นา กาหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อกาหนดแนวทางให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ลงมติเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ ทางวิชาการแก่องค์การระหว่างประเทศด้านการรับรองห้ องปฏิบัติการในฐานะ
สมาชิก การบริหารจัดการทดสอบความชานาญระดับระหว่างประเทศ
1.4 ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดระบบสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์
1.5 วางแผนงาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และแนวทางการปฏิ บั ติ งานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
1.6 เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุง แก้ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง อุ ป สรรค และความ
ผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สาขาต่างๆ ให้มากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
1.7 กาหนดขอบเขต และหลั กเกณฑ์ การตรวจสอบ การประเมิน ผล การประเมิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีประโยชน์อย่าง
สูงสุดให้แก่ประชาชน และสังคม
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1.8 วางแผน และจัดอัตรากาลังของหน่วยงาน รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้ เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ และเกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
1.9 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.10 ศึกษาความรู้เทคนิ คใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรือ บู รณาการ แผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้สมัยใหม่
มาใช้ในการจัดการคุณภาพน้าและการบาบัดสิ่งปฏิกูลจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อ เพิ่มศักยภาพใน การ
ปฏิบัติงาน และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างสูงสุด
2.3 ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย และยุ ท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารโครงการต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การทางานเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยุ่งยาก ซับซ้อนแก่ส่วน
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
4.3 ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ที่
ถูกต้อง และมีประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ประชาชนที่สนใจทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 5
1.9. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์(Hardware)
ซอฟต์แวร์(Software) และเน็ตเวิร์ก(Network)
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
ระดับ 4
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.3 ความคิดสร้างสรรค์
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปั ญหาพัฒ นาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุข ศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ
การสุ ข าภิ บ าล และการควบคุ ม โรค เป็ น ต้ น เพื่ อ เสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนิ น งานด้ า นการ
สาธารณสุข วัดและประเมินผล กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผลและประเมินผลงาน
ด้านสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อ มูล ทางสถิติแ ละวิช าการ
เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม
ป้อ งกัน โรคและภัย สุข ภาพ และการฟื้น ฟูส ุข ภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
การส่ งเสริ มภาวะโภชนาการ รวมทั ้ง การดูแ ลรัก ษาพยาบาล การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและ
พฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ ่ง แวดล้อ ม พัฒ นาระบบกลไกและการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย
สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุ ขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพโดยบู รณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่ งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจั ด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ข ศึ ก ษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจั ดท าฐานข้อมู ลเบื้ องต้นที่ เกี่ยวข้ องกับงานด้ านสาธารณสุ ข เช่ น ข้อมู ลของ
ผู้ป่ วย กลุ่มเสี่ยง บุ คลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้ สั มผั ส เพื่ อการเฝ้ าระวัง ควบคุมป้ องกั นโรคและภั ยสุ ขภาพ รวมทั้ งส่ งเสริมสุ ขภาพ และฟื้ นฟู สุ ขภาพเพื่ อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่ วมประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมการท างาน ประเมิ นสถานประกอบการ สถานบริ การ
สาธารณะ สถานที่ สาธารณะทางด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการป้ องกั นควบคุ มโรคและภั ยสุ ขภาพอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การ
เก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิ บั ติ งานส่ งเสริม ควบคุ ม ก ากั บมาตรฐาน การบั งคั บใช้ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ
1.11 ศึ กษา วิ เคราะห์ และวิ จั ยข้ อมู ลต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องด้ านสาธารณสุ ข การส่ งเสริ ม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุ ข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้ อ มู ล และประสานงานกั บ เครื อ ข่ า ยภาคี เช่ น สสส. สสจ. สสอ.,
สอ. อสม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที ่ร ับ ผิด ชอบร่ว มด าเนิน การวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณ ภาพและเหมาะแก่การ
นาไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับ สนุน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บ ริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การ
บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
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4.2 สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภายใน
หน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บ ริก ารทางวิช าการ เช่น การจัด ท าเอกสาร ต ารา คู ่ม ือ เอกสารสื ่อ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้ แก่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่ งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิท ยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎ วิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิ ช าการสาธารณสุ ข
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน
ต้อ งอาศัย ความรู้ท างวิช าการด้า นสาธารณสุข เช่น การส่ง เสริม สุข ภาพ การเฝ้า ระวังโรค การควบคุม
ป้องกัน โรคและภัย สุข ภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัด บริก ารสุขภา พ
การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพ
1.3 กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 ก ากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาเนื้ อ หา องค์ ค วามรู้ คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 กากับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม
ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแล บารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.7 ให้คาปรึกษา แนะนา บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น สอบสวน
สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ
และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ประเมิ น สิ่ งแวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถานประกอบการทางด้ านอนามั ย
สิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนา มาตรฐาน ร่วมกาหนดแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุน การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
4.2 ดาเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา และ
บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ดาเนินการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
การเรีย นรู ้แ ละความเข้า ใจในระดับ ต่า ง ๆ รวมทั ้ง การพัฒ นาเครื ่อ งมือ อุป กรณ์ วิธ ีก าร หรือ ประยุก ต์
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในด้านสาธารณสุข
4.4 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุ ขระดับตาบล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากั บ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
ด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการ ด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิ บั ติงานที่ ต้ องตั ดสิ น ใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ย ากและมี
ความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกัน โรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ งการดูแลรักษาพยาบาล
การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและพฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม พัฒ นา
ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การ
ส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเสนอแนะ เพื่อวางแนวทางในการจัดทามาตรฐานงานด้าน
สาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระดับสานัก
1.3 วางแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในระดับสานัก
1.4 วางแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญา
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ตรวจสอบการดาเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อประกอบการวางมาตรการและ
มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.6 พัฒ นาข้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป ่ว ย
กลุ่มเสี่ย ง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา การวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค
ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา การประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมิน
สถานประกอบการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 วางระบบและกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒ นา มาตรฐาน
และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.10 ก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จั ย ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาล
1.11 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สารวจ และสรุป
ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้า
ระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการเฉพาะเรื่อ ง การจั ด บริ การสุ ขภาพ การสุ ขศึ ก ษาและพฤติ กรรมสุ ข ภาพ การสุ ขาภิ บ าล อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบการสาธารณสุขที่ดี รวมถึงกาหนดแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกลวิธีใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองจากโรค
1.12 ควบคุมดูแลการจัดหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้
เกิ ด ความพร้ อ มและความราบรื่ น ในการด าเนิ น งานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพในพื้ น ที่ และก าหนดแนวทางในการ
ประเมิน ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะหรือ
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด การสุขาภิบาล เช่น
การรักษาความสะอาดของชุมชนการเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่
1.13 กากับและกาหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์
รวมถึงตรวจสอบการให้บริการของโรงฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อจาก
สัตว์และให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. เป็น
ต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการจัดการงานคลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงานการดาเนินงานด้านสาธารณสุข การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เสนอผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย
2.3 แก้ไขปัญหาและติดตามผลการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แจง ให้ ข้ อคิ ดเห็ น ในที่ ประชุ มคณะกรรมการหรื อคณะท างานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานในระดับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการดาเนินการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ปั ญ หาส าคั ญ ทางสาธารณสุ ข การควบคุ ม โรค การ
สุขาภิบ าล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคและการส่ งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียน และ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขต่อไป และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ตลอดจนจัดทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.2 ให้ ค าปรึ กษาและอ านวยการ ในการถ่ ายทอดความรู้ ในงานด้ านวิ ชาการและการ
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุขภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแลในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย3
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญในทางวิช าการด้านวิช าการสาธารณสุข ปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ป ัญ หาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม การศึก ษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อ มูล เรื่องที่ยากและมี
ความซับ ซ้อ น ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข หรือประสบการณ์สูง เช่น การส่งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล
การจัด บริก ารสุข ภาพ การสุข ศึก ษาและพฤติก รรมสุข ภาพ การสุข าภิบ าล อนามัย สิ่ง แวดล้อ ม พัฒ นา
ระบบกลไกและการบัง คับ ใช้ก ฎหมายสาธารณสุข และมีก ารค้น คว้า อ้า งอิง หรือ ใช้ข้อ มูล จากภายนอก
เพื่อกาหนดทิศทางในภาพกว้างของงานด้านสาธารณสุข
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการด้านสาธารณสุ ข และเสนอแนะเพื่ อกาหนดแนวทางมาตรฐานงานด้ านสาธารณสุ ข ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 กาหนดแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผล
การดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 กาหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญ ญา เกี่ย วกับ งานด้า นสาธารณสุข และระบบบริก ารสุข ภาพ และจัด ทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิช าการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพัน ธ์เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัย
สุขภาพ
1.5 ประเมินและวิเคราะห์ งานด้านสาธารณสุ ข เพื่ อประกอบการวางมาตรการและ
มาตรฐานงานด้านสาธารณสุข ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.6 วางระบบข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานด้า นสาธารณสุข เช่น ข้อ มูล ของผู ้ป่ว ย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 วางแนวทางการวินิจฉัย ตรวจรักษา สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส
เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี
1.8 ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระบบและแนวทางการส่งเสริม ควบคุม
กากับ พัฒนา มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ สูง เพื่ อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.9 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.10 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรง
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ให้คาปรึกษาและกาหนดแนวทางการดาเนินงานหรือจัดทารายงานการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดทามาตรฐานงาน
ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.12 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อมาปรับใช้
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.13 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และวางระบบข้อมูลทางสถิติและวิชาการเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่องการจัดบริการ
สุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบกลไกและการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข เพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขที่ดี
2. ด้านการวางแผน
2.1 แผนหรือ ร่ว มด าเนิน การวางแผน โดยเชื ่อ มโยงหรือ บูร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุท ธ์ข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติง าน
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนให้คาปรึกษาแนะนางานการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสนอผู้บริหารในการกาหนดนโยบาย
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่ว ยงาน หรื อองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สนับ สนุน การให้ค าปรึก ษา แนะน า เผยแพร่ค วามรู ้ด ้า นสาธารณสุข แก่
ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบการจัดการด้านสาธารณสุข
4.2 เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาเป็นวิทยากรอบรม ให้คาแนะนา ปรึกษา ในงาน
ด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดั บรองลงมา และบุคลากรด้านสาธารณสุข ภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 วางแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ
และปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย3
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดย
ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ปฏิบั ติงานส่งเสริมและพัฒ นาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาภายใต้การ
ควบคุมของแพทย์ โดยทาหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้การ
พยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่
ในมาตรฐาน ส่ งเสริมและพั ฒ นาความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลให้ กับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พยาบาล จั ด สถานที่ แ ละเตรี ย มอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการรั ก ษาพยาบาล ช่ ว ยแพทย์ ในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย และ
บาบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่ วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ
พิ เศษบางประเภท เพื่ อ การวิ นิ จ ฉั ย และบ าบั ด รั ก ษาโรค ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านการวางแผนครอบครั ว
และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา
ระงับความรู้สึ กและควบคุมอาการผู้ป่ วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้ การพยาบาลดังกล่าว
จัดเตรียมผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่วยแพทย์ในการบาบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการตรวจวิ นิจฉัยและ
การบาบัดรักษา
1.7 ปฏิ บั ติ งานส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรค เช่ น การวางแผน นิ เทศการ
ปฏิ บั ติงานส่ งเสริม สุ ขภาพและการป้ องกัน โรคแก่ผู้ ป่ ว ยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือทุก กลุ่มวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้มีสุข
ภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 จั ด เรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงานโครงการเพื่ อ น าเสนอทางเลื อ กให้ แ ก่
ผู้บังคับบัญชา
2.3 ร่วมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ชัดเจนในการดูแลสุขภาพของประชาชน
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินการร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะนา ให้คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และ
การวางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบ
ข้างอย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 สอนนิ เ ทศ ฝึ ก อบรมถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างการพยาบาลแก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพยาบาล และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สาขาการพยาบาลชั้ น หนึ่ ง ห รื อ สาขาการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพยาบาล และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สาขาการพยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรื อ สาขาการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพยาบาล และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ สาขาการพยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรื อ สาขาการพยาบาล
และการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในการให้ ก ารพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน และปรับปรุงบริการพยาบาล รวมทั้ง
การปรั บ ใช้ การบ าบั ด เครื่ อ งมื อ พิ เศษ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ภาวะของโรค เพื่ อ ช่ว ยเหลื อ ทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์
ช่วยให้ผู้ใช้บริการปลอดภัยจากภาวะที่คุกคามได้อย่างทันท่วงที
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาล ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
1.4 ส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพประชาชน หรื อ การบริ ก ารอื่ น ๆ
ทางด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยา
ระงับความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่ วยระหว่างให้ยา การควบคุมดู แลอาการและให้ การพยาบาลดังกล่าว
จัดเตรียมผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่วยแพทย์ในการบาบัดรักษาโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทใน
การตรวจวินิจฉัย การให้ยาระงับความรู้สึก หรือการควบคุมอาการผู้ ป่วยระหว่างให้ยา เพื่อแบ่งเบาภาระและ
ช่วยให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลด้วยความคล่องตัวและรวดเร็วทันท่วงที
1.7 ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือจัดเตรียมผู้ป่วยตามเงื่อนไขที่จาเป็นและ
เหมาะสม เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับการรักษา รวมถึง จัดเตรียมและส่ งเครื่องมือในการ
ผ่าตัด เพื่อให้แพทย์ทางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
1.8 ตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือทุกกลุ่มวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต เพื่อให้มีสุข
ภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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1.9 ควบคุม และดูแ ลอุป กรณ์ เครื่องมือ รวมถึ งสิ่ งแวดล้ อมในห้ อ งของผู้ ป่ ว ยหรือ
หน่ วยงานการพยาบาลให้ เหมาะสม และสะอาดถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดี และปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1.10 ร่วมปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ภายในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพของประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึ
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 จั ดเรี ย งล าดับ ความส าคั ญ ของแผนงานโครงการ เพื่ อน าเสนอทางเลื อกให้ แ ก่
ผู้บริหาร
2.3 ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รายงานทางด้านการสาธารณสุข งานอนามัย และ
การพยาบาล ภายในชุมชนที่รับผิดชอบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผน จัดทาโครงการพัฒ นามาตรฐานหรือ
ส่งเสริมการสาธารณสุข งานอนามัย และการพยาบาลภายในชุมชนอันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการทางานกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม รวมถึงการทางานกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชนที่พึง
ได้รับ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการวิชาการพยาบาลที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
4.2 สอน นิ เทศ ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 พัฒ นาข้อ มูล จั ดทาเอกสาร คู่มื อ ต ารา สื่ อเอกสารเผยแพร่ พั ฒ นาเครื่องมื อ
อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4.4 ส่ งเสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ และเผยแพร่พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ งในการ
ป้องกันตนจากโรคติดต่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง

432
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิ บัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ
ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สาหรับผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งพยาบาลวิช าชีพ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2

433
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติการพยาบาลขั้นสู งที่ ยุ่งยากซับซ้อน ภาวะวิกฤต ตามมาตรฐานวิช าชีพ
เพื่อให้ปลอดภัยจากภาวะคุกคามได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญ หาภาวะเสี่ ยง คาดการณ์ และวางแผนช่วยเหลื อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล ทั่วไป หรือการให้ความช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์
1.3 ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาลเฉพาะทางที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อ
กาหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานงานทางการพยาบาล ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
1.4 ประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 ควบคุม และดูแลการปฐมพยาบาลผู้ ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัส หรือใน
กรณีที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือขัดข้องในระบบหายใจ เพื่อประคองอาการของ
ผู้ป่วยและช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนได้รับการรักษาจากแพทย์
1.6 ควบคุม ดูแลการตรวจเยี่ยมบ้าน โรงเรียน ให้คาแนะนา คาปรึกษา การช่วยเหลือ
ทุกกลุ่มวัยและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มเสี่ยง ผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพกาย/จิต
เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
1.7 ควบคุม และดูแลการช่วยแพทย์ในการบาบัดรักษาโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
พิเศษบางประเภทในการตรวจวินิจฉัย การให้ยาระงับความรู้สึก หรือการควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา
เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วยให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลด้วยความคล่องตัวและรวดเร็วทันท่วงที
1.8 ควบคุม และดูแลการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือจัดเตรียมผู้ป่วยตามเงื่อนไขที่
จาเป็นและเหมาะสม เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับการรักษา และดูแลการให้ความร่วมมือตาม
แผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อผู้ป่วย
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1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการด้านสาธารณสุขของ
ประชาชนที่พึงได้รับ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา อานวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและดูแลตนเองได้
4.2 กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
4.3 จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4.4 พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ พัฒนาเครื่องมื อ อุปกรณ์
วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒ นาองค์กร ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

436
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางงานพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ค วามรู้
วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการให้การบริการและส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชน
1.2 กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบริการทางการพยาบาล ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการศึกษาวิจัย
1.4 กาหนดรูป แบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดาเนิ นงานการส่ งเสริม ป้ องกัน ดูแล
รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเองได้
1.5 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.6 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถให้บริการด้านพยาบาลวิชาชีพแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาอย่างแท้จริง
1.7 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.8 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.9 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.10 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านทรัพยากร โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการการวางแผนโครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วน
ราชการระดับกอง สานัก มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ให้คาปรึกษาในการกาหนดกรอบอัตรากาลังผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน เพื่อให้
เหมาะสมกับภาระงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานรับนโยบายและแผนงานจากส่วนกลาง เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกับนโยบายระดับประเทศ
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการ ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุ คคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า แก่ ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ
4.3 ให้ คาปรึ กษาแนะน าวิ นิ จฉั ย ชี้ แจง และตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ หรือ อานวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และภารกิจของส่วนราชการ
4.4 ให้คาแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพยาบาลวิช าชีพภายใต้ความ
รับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
4.5 กาหนดแนวทางการพัฒ นา การปรับปรุง และการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิ จ
ด้านพยาบาลวิชาชีพของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ
และปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 4
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

กายภาพบาบัด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการ
ทางกายภาพบาบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทาง
กระดู ก โรคทางข้ อ โรคทางระบบประสาทและความพิ ก ารต่ า งๆ ที่ เกิ ด จากโรคหรื อ อุ บั ติ เหตุ โดยวิ ธี
กายภาพบาบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การตัด การดึง การนวด การบริหาร
ร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่างๆ เพื่อฟื้ นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข สมรรถภาพของ
ส่วนของร่างกาย ที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักกายภาพบาบัด
ระดับปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัด
ระดับชานาญการ
นักกายภาพบาบัด
ระดับชานาญการพิเศษ
นักกายภาพบาบัด
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

กายภาพบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักกายภาพบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ งานกายภาพบ าบั ด บ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเกี่ ย วกั บ
กล้ ามเนื้ อ โรคทางกระดู ก โรคทางข้ อ โรคทางระบบประสาท และความพิ การต่ าง ๆ ที่ เกิ ด จากโรคหรือ
อุบัติเหตุ โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบาบัด หรื อในรายที่ผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนหรือโรคเฉพาะ
ทาง เช่น การใช้ความร้อน แสง เสีย ง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด การบริห ารร่างกาย
รวมทั้ งการให้ ค าแนะน าแก่ ญ าติ ห รื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพของส่ ว นของร่า งกายที่
เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ ตลอดจนการใช้เครื่องช่วยผู้พิการ
1.2 ปฏิบั ติการด้านกายภาพบาบัดตามมาตรฐานวิช าชีพ ในการให้ การบริการทาง
กายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
1.3 คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะ
เสี่ยง เพื่อให้การบริการทางกายภาพบาบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
1.4 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการ
บริการผู้ป่วยให้มีคุณภาพ
1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบาบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่ อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะนา ให้คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบาบัด
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ต่ าง ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบ าบั ด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบ าบั ด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบ าบั ด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบาบัด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

กายภาพบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักกายภาพบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานด้ า นกายภาพบ าบั ด
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานด้านกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานกายภาพบาบัด บาบัดรักษา
ผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท และความพิการต่าง ๆ ที่
เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีโรคแทรกซ้อน หรือโรคเฉพาะทาง โดยให้การ
บาบัดรักษาทั้งวิธีธรรมดาและเทคนิคพิเศษ
1.2 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการให้คาแนะนาแก่ญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่
1.3 ปฏิ บั ติ ก ารด้ านกายภาพบ าบั ด ขั้ น สู งตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในการรัก ษาและ
ให้บริการทางกายภาพบาบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลทางกายภาพบาบัดที่ถูกต้องเหมาะสม
1.4 คัดกรอง ประเมินทางกายภาพบาบัดที่ซับซ้อน ให้การรักษาและการบริการทาง
กายภาพบ าบั ด รวมทั้ งการปรั บ ใช้ ก ระบวนการการรั ก ษาและการบริ ก าร ให้ ส อ ดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาทาง
กายภาพบาบัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม
1.5 บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ด้านกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการรักษาและ
การบริ ก ารผู้ ป่ ว ยให้ มี คุ ณ ภาพตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของการรัก ษาและการบริ ก ารทาง
กายภาพบาบัด
1.6 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบาบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการวิชาการด้านกายภาพบาบัดที่ซับซ้อน ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้
4.2 สอน นิ เทศ ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างกายภาพบ าบั ด แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 พัฒ นาข้อมูล จัดทาเอกสาร สื่อเอกสารเผยแพร่ เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
4.4 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ
ด้านกายภาพบาบัด เพื่อพัฒนาการรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบาบั ดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก กายภาพบ าบั ด
ระดับ ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

กายภาพบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักกายภาพบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานด้านกายภาพบาบัด
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานด้านกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ กากับ ดูแลเกี่ยวกับงานกายภาพบาบัด เช่น
บาบัดผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาท และความพิก ารต่าง
ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งผู้ป่วยในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีโรคแทรกซ้อน หรือโรคเฉพาะทาง โดยให้
การบาบัดรักษาทั้งวิธีธรรมดาและเทคนิคพิเศษ
1.2 ปฏิ บั ติ ก ารด้ านกายภาพบ าบั ด ขั้ น สู งที่ ยุ่ งยากซั บ ซ้ อ น ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
1.3 คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและการบริการทางกายภาพบาบัด
1.4 ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการทางกายภาพบาบัดที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน เพื่อกาหนดแนวทาง พัฒนามาตรฐานงานทางกายภาพบาบัด
1.5 ประเมินผลการดาเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมด าเนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บส านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและดูแลตนเองได้
4.2 กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
4.3 จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4.4 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง วิ เคราะห์ วิ จั ย เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการด้ า น
กายภาพบาบัด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านกายภาพบาบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
กายภาพบาบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ทจี่ าเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

กายภาพบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักกายภาพบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางด้านกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางด้านกายภาพบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในฐานะผู้ เชี่ ยวชาญด้ านกายภาพบ าบั ด พั ฒ นาและประยุก ต์ ใช้
ความรู้ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้นการรักษาและการบริการ และส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน
1.2 กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบริการทางกายภาพบาบัด ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของกรม
1.3 กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางของกรม เพื่อพัฒนางาน
กายภาพบาบัดและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการศึกษาวิจัย
1.4 กาหนดรูป แบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดาเนิ นงานการส่ งเสริม ป้ องกัน ดูแล
รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน การบริการสุขภาพเชิงรุก หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพตนเองได้
1.5 วิเคราะห์ สรุปและประเมิน ผลการดาเนินงานการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา
ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านกายภาพบาบัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการ ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า แก่ ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ
4.3 ให้ คาปรึ กษาแนะน าวิ นิ จฉั ย ชี้ แจง และตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ หรือ อานวยการ
ถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และภารกิจของส่วนราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักกายภาพบาบัด ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัดหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการอาชีวบาบัด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการบาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
โรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปัญญาอ่อนและผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน หรื อพิการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ป ฏิ บั ติเกี่ย วกั บ การนิ เทศงาน และฝึ กอบรมวิช าอาชีว บ าบั ด เพื่ อพั ฒ นาข้าราชการผู้ ปฏิ บัติ งานด้าน
อาชีวบาบัดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักอาชีวบาบัด
ระดับปฏิบัติการ
นักอาชีวบาบัด
ระดับชานาญการ
นักอาชีวบาบัด
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการอาชีวบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักอาชีวบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านอาชีวบาบัด ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ปั ญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อนาไปวางแผนบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1.2 บ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพประชาชน ผู้ ที่ มี ค วามบกพร่อ ง หรือพิ ก าร
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อพัฒนาทักษะในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
1.3 ปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคม
1.4 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ สารวจ วิจัย รวบรวมข้อมูลทางวิช าการเบื้องต้นที่ไม่
ซับซ้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านอาชีวบาบัด
1.5 นิ เทศงานอาชี ว บ าบั ด และฝึ ก อบรมวิ ช าอาชี ว บ าบั ด เพื่ อ พั ฒ นาข้ า ราชการ
ผู้ปฏิบั ติงานด้านอาชีวบาบัด ตลอดจนวางแผนกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาอาชีวบาบัด รวมทั้งจัดทา
เอกสารวิชาการทางด้านอาชีวบาบัดเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึง
คุณประโยชน์ของงานอาชีวบาบัดต่อผู้ป่วยจิตเวช และผู้ ป่วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน และเพื่อเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ด้ า นอาชี ว บ าบั ด แก่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและประชาชนทั่ ว ไป
เกี่ยวกับการบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชีวบาบัด
4.2 จัดทาบทความ เอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ ให้เข้าใจงานด้านอาชีวบาบัด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การเกษตร คหกรรมศาสตร์ อาชีวบาบัด จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การเกษตร คหกรรมศาสตร์ อาชีวบาบัด จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การเกษตร คหกรรมศาสตร์ อาชีวบาบัด จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการอาชีวบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักอาชีวบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานด้านอาชีวบาบัด ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานด้านอาชีวบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ปั ญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเพื่อนาไปวางแผนบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1.2 ปฏิบัติการ บาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนผู้ที่มีความบกพร่อง หรือ
พิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อพัฒนาทักษะในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
1.3 ปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ของผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง หรื อ พิ ก าร
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสังคมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สารวจ วิจัย รวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการระดับสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านอาชีว
บาบัด
1.4 นิ เทศงานอาชี ว บ าบั ด และฝึ ก อบรมวิ ช าอาชี ว บ าบั ด เพื่ อ พั ฒ นาข้ า ราชการ
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวบ าบั ดในหน่วยงานจิตเวช และหน่วยงานอื่น ตลอดจนวางแผนกาหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาอาชีวบาบัด รวมทั้งจัดทาเอกสารวิชาการทางด้านอาชีวบาบัดเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เข้ าใจถึ งคุ ณ ประโยชน์ ข องงานอาชี ว บ าบั ด ต่ อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช และผู้ ป่ ว ยที่ มี
บุคลิกภาพแปรปรวน และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านอาชีวบาบัดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลที่
เกี่ยวข้องและ ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ การบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
อาชีวบาบัด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักอาชีวบาบัด ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
นั ก อาชีว บ าบั ด ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง
นักอาชีวบาบัด ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการอาชีวบาบัด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักอาชีวบาบัด

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานด้านอาชีวบาบัด
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานด้านอาชีวบาบัด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ ปั ญ หาของประชาชนที่ มีความบกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ รวมทั้งคาดการณ์ วางแผน ป้องกันปัญหา หรือภาวะเสี่ยงเพื่อนาไปวางแผน
พัฒนาการบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1.2 ตรวจสอบ ปฏิบัติการ บาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนผู้ที่มีความ
บกพร่อง หรือพิการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒ นาการ รวมทั้งคาดการณ์ วางแผน ป้องกัน
ปัญหา หรือภาวะเสี่ยง เพื่อพัฒนาทักษะในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
1.3 ปรั บ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ของผู้ ที่ มี ค วามบกพร่ อ ง หรื อ พิ ก าร
ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ รวมทั้งคาดการณ์ วางแผน ป้องกันปัญหา หรือภาวะเสี่ยง
เพื่อให้บุคคลดาเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน
และสังคม
1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สารวจ วิจัย เรื่องที่ยากเป็นพิเศษ และมีความซับซ้อน
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการหรือประสบการณ์สูงโดยมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานด้านอาชีวบาบัด
1.5 วิเคราะห์ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการบ าบั ด และฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยโรคจิต โรคประสาท ยาเสพติด บุคคลปัญญาอ่อน และผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน หรือ
พิการ
1.6 ควบคุม กากับ นิเทศงานอาชีวบาบัด และฝึกอบรมวิชาอาชีวบาบัด เพื่อพัฒ นา
ข้าราชการผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านอาชีว บ าบั ดในหน่ว ยงานจิต เวช และหน่ วยงานอื่ น ตลอดจนวางแผนกาหนด
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาอาชีวบาบัด รวมทั้งจัดทาเอกสารวิชาการทางด้านอาชีวบาบัดเผยแพร่แก่ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของงานอาชีวบาบัดต่อผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยที่
มีบุคลิกภาพแปรปรวน และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมด าเนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บส านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานการปฏิ บั ติ งานทางวิ ชาการของหน่ วยงานสาธารณสุ ขให้ เป็ นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ด้านการบริการ
สอน ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี นิ เ ทศงาน ด้ า นอาชี ว บ าบั ด แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทั่ว ไปเกี่ยวกับการบาบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชีวบาบัด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักอาชีวบาบัด ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ วไม่น้ อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้อ งปฏิ บั ติงานด้านวิช าการบ าบัด และฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ป่ ว ยหรือ งานอื่น ที่ เกี่ย วข้ องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

แพทย์แผนไทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่ งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบาบัดรักษา การฟื้นฟูสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย คิดค้น
วางแผน และพั ฒ นาวิช าการและเทคโนโลยี ด้ านการแพทย์ แ ผนไทยและสมุ น ไพร ให้ ค าปรึก ษา แนะน า
ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
แพทย์แผนไทย
ระดับปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย
ระดับชานาญการ
แพทย์แผนไทย
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ด้านการแพทย์
แผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานอื่น
1.3 รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยเพื่อประกอบการวางแผนการทางาน หรือจัดทารายงานทางวิชาการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
4.2 ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานด้านการแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ด้านการแพทย์
แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
1.2 ศึ กษา วิเคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาต้ นแบบที่ ยากและซั บซ้ อน ต้ องอาศั ยความรู้ ทาง
วิชาการระดับสูง เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานอื่น
1.3 เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่างๆ ตามหลั กการใน
วิชาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม
1.4 ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในโครงการต่ า งๆ หรื อ การด าเนิ น การของงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประกอบการพั ฒ นามาตรฐานให้ ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ผนไทยที่ มี
ประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 พัฒนาข้อมูล ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชน ได้รับข้อมูลที่เหมาะสม
และสามารถนาไปใช้ในการดูแลสุขภาพ
4.2 สอน นิ เทศ ถ่ายทอดความรู้ ให้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ทาง
วิช าการด้ านการแพทย์ แผนไทยแก่ผู้ ใต้บั งคั บบั ญ ชา ประชาชนทั่ วไป เพื่ อ ให้ ท ราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่
สามารถนาไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านแพทย์แผนไทยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านแพทย์แผนไทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์แผนไทย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

แพทย์แผนไทย

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานด้านการแพทย์แผน
ไทย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการ การรักษา พยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ ใน
โรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์แผนไทยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
1.2 วางแนวทาง ทิศทาง การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างระบบ
การแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สาหรับหน่วยงานอื่น
1.3 ให้บริการ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ ด้านการแพทย์
แผนไทยตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
1.4 ศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบที่ยากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการระดับสูง
และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลภายนอก เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดีและประยุกต์ใช้สาหรับ
หน่วยงานอื่น
1.5 ประเมิ น ผลการด าเนิ น การในโครงการต่ างๆ หรือ การด าเนิ น การค้ น คว้าทาง
วิชาการของหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานั กหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา อานวยการในการสอน นิเทศ ถ่ายทอดความรู้ แนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจง ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับที่ซับซ้อน หรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ได้เกิดประโยชน์
สูงสุด
4.2 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูล ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ สอดคล้ อง
สนับสนุนภารกิจหน่วยงาน รวมทั้งประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการ
ต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านแพทย์แผนไทยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านแพทย์แผนไทย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

3606473

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมกาหนดนโยบาย
วางแผนงานและดาเนิน งานวิช าการสุ ขาภิบาลตามแผน วัดและประเมินผลการดาเนินงานสุขาภิบาล การ
จัดการของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างระบบเบ็ดเสร็จ ในด้านการรวบรวม การขนส่ง การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้
และการกาจัด กาหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศ ควบคุม ติดตามผลและประเมินผลงานสุขาภิบาล และ
งานวิชาการสุขาภิบาล ศึกษาค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการสุขาภิบาล จัดสอน สอน และอบรมด้านการสุขาภิบาล
จัดการประชุมและดาเนินการด้านเผยแพร่กิจการทางวิชาการสุขาภิบาล ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและแนะ
แนวทางวิชาการสุขาภิบาล กาหนด จรรโลง และสร้างมาตรฐานงานสุขาภิบาล อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล
งานวิชาการควบคุมโรคเพื่อประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานการสาธารณสุขของชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจั ย ส ารวจ รวบรวม ข้ อมู ล ทางวิช าการเบื้ องต้น ที่
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อ
ชี วิ ต และสภาพความเป็ น อยู่ ข องประชาชน เช่ น การศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มการเกิ ด โรค
และการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
การจั ด การสุ ข าภิ บ าลอาหาร การจั ด การที่ เป็ น อัน ตรายต่ อ สุ ขภาพและอาชี ว อนามั ยและความปลอดภั ย
การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุราคาญอื่นๆ ควบคุมการดาเนินงาน
ของสถานที่จาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้ เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด เพื่อเสริมสร้างและพัฒ นาระบบ
การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
สุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิเคราะห์ และวิ จั ย งานด้ านสุ ข าภิ บ าล เพื่ อ น ามาใช้ ใน
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
1.4 พั ฒ นาเนื้ อ หา องค์ ค วามรู้ คุ ณ ภาพมาตรฐานเกี่ ย วกั บ งานด้ า นสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทาคู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติ เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วน
ร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวนสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒ นามาตรการและปรับปรุงวิธี การดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
1.6 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล
เกี่ย วกับ คุณ ภาพน้ า อากาศและเสี ย ง พื้น ที่เสี่ ยง ประชากร ปริมาณขยะมู ล ฝอย สถานที่ ป ระกอบกิจ การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.7 ประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถานประกอบการ สถานบริ ก าร
สาธารณะ สถานที่สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม ทาลายแหล่งแพร่เชื้อ และ
พาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบั ติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองโรค
และภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมนาไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับ สนุ นงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หรื อเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานสุ ช าภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อ มที่ ต น
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4.5 ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค์ ก ร เพื่ อ ให้ เป็ น
บุคลากรที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
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2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิ บาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาล
สิ่ งแวดล้ อม วิท ยาศาสตร์ เน้ น วิทยาศาสตร์สุ ขาภิ บาล วิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข วิท ยาศาสตร์อนามัยและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ ร่ว มปฏิ บั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในด้านวิช าการ
สุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไชปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้ านวิ ช าการสุ ข าภิ บ าล ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจห รื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้ อมูล เรื่อ งที่ ยากและมีค วามซับ ซ้อ น
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้อ งกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลก
กระทบต่ อ ชี วิต และสภาพความเป็ น อยู่ ของประชาชน เช่ น สถานการณ์ สิ่ งแวดล้ อ มการเกิ ด โรคและการ
แพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัด
อาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิต
ของประชาชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาระบบสุขาภิบาลให้ดียิ่งขึ้น
1.2 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์รายงาน
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน หรื อ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า นสุ ข าภิ บ าลและเสนอแนะ
เพื่อประกอบการจัดทามาตรฐานงานสุขาภิบาล
1.3 กากับ ดูแล การประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 กากับ ดู แลการพั ฒ นาเนื้ อหาองค์ค วามรู้ คุณ ภาพมาตรฐานเกี่ยวกับ งานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทา
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ วิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ก ากั บ ดู แ ล การปฏิ บั ติ ก ารในการแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแลบารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงวิธีการดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
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1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุ ขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพน้า อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า การประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม
ตัดวงจรการระบาดของโรค ทาลายเหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานตามแผนงาน หรื อ โครงการของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน หรื อ บุ ค คล หรื อ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการด้านสุขาภิบาลที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างอนามัยและสภาวะแวดล้อมที่ดี
แก่ประชาชน
4.2 ด าเนิ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการ หรื อ เทคโนโลยี แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
รองลงมาในหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อสร้างความรู้และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่
ค่อนข้างยาก แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล และความรู้
ที่เป็นประโยชน์ สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.4 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4.5 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลกรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางการศึกษาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยาก
และมี ความซับ ซ้อน ต้องอาศัย ความรู้ ทางวิช าการด้านสุ ขาภิบ าล หรือประสบการณ์ สู ง เช่น สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม การเกิดโรคและการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษ
ทางอากาศและเสียง การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย การจัดอาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่ งแวดล้ อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลให้ดี
1.2 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งวิเคราะห์รายงาน
เกี่ย วกับการดาเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสุขาภิบาลและเสนอแนะ เพื่อวาง
แนวทางในการจัดทามาตรฐานงานด้านสุขาภิบาล และปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.3 วางแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 วางแนวทางการพัฒ นาเนื้อหาองค์ความรู้ คุณ ภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทา
คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ วิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ก ารในการแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแลบารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานงานด้านสุขาภิบาล และ
ปรับ ปรุ งวิธีการดาเนิ น การและจั ด หาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัด การด้ านสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้ อ มให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
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1.6 พัฒ นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้า
อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี เป็นต้นเพื่อนาไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสุ ขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 กากับ ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถาน
ประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันควบคุม
ตั ด วงจรการระบาดของโรค ท าลายเหล่ งแพร่เชื้ อ และพาหะน าโรคอั น เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
1.8 วางระบบและกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
คุ้มครองป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูง ใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่ อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ปั ญ หาส าคั ญ ทางสุ ข าภิ บ าล แก่ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขาภิบาล ตลอดจนการจัดทารายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.2 ให้คาปรึกษาและอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ในงานด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านสุขาภิบาลภายในหน่วยงาหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงานด้านสุขาภิบาล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้น ที่ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้ อมูล เรื่อ งที่ ยากและมีค วามซับ ซ้อ น
ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสุขาภิบาล หรือประสบการณ์สูง เช่น สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม การเกิดโรค
และการแพร่กระจาย การจัดการน้าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง
การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดอาคารสถานที่และปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป เหตุราคาญอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและการ
ดารงชีวิต ของประชาชน เพื่ อประกอบการพิ จารณากาหนดเป็นนโยบาย แผนงานแนวทางปฏิ บัติ รวมทั้ ง
ปรับปรุงระบบงานและวิธีการดาเนินด้านสุขาภิบาล
1.2 ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาสาคัญเกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
ตลอดจนการดาเนินงานด้านสุขาภิบาล เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
1.3 พัฒ นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้า
อากาศและเสียง พื้นที่เสี่ยง ประชากร ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมที่เ อื้อต่อสุขภาพที่ดี เป็นต้นเพื่อนาไปปรับปรุงระบบงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.4 กากับ ดูแล แนะนา ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ
สถานบริการสาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม เพื่อป้องกันควบคุม ตัดวงจรการ
ระบาดของโรค ทาลายเหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนาโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 วางแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพของประชาชน
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล
ยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และ
บุ ค ลากรด้ า นสุ ข าภิ บ าลภายในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้า งความรู้ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้ คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลแก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 4
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา วิจัย และเสนอแนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะ
แวดล้ อม เพื่ อใช้ในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุง และกาหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนให้
คาปรึก ษาแนะน าและส่ งเสริม เผยแพร่ การป้ องกัน และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม และปฏิ บัติห น้ าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มชี ื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกั บ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การส ารวจ รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย
ประเมินผลข้อมูลและการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเสนอความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
1.5 ศึ กษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิ เวศวิทยา และการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อมด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.7 วินิ จฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงตรวจเหตุ เดือดร้อน
ราคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.8 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จั ด ท าสถิ ติ รายงาน หรือ ฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
เกี่ย วกับ งานวิช าการสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อให้ ส นับ สนุนภารกิจของส่ วนราชการ และประโยชน์ในการพิ จารณา
กาหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่
เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา
สถิ ติ โบราณคดี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผั งเมือ ง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชี ว วิท ยา ฟิ สิ ก ส์
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา
สถิ ติ โบราณคดี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผั งเมือ ง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชี ว วิท ยา ฟิ สิ ก ส์
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา
สถิ ติ โบราณคดี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผั งเมือ ง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชี ว วิท ยา ฟิ สิ ก ส์
ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติงาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิช าการ สิ่ งแวดล้ อ ม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการกาหนดและจัดทา นโยบาย แผนหลัก มาตรฐาน มาตรการ
แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้ อม สร้างจิตส านึ กและส่ งเสริ มการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ การ
ดาเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 ศึกษาและพัฒนางานจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น การพั ฒนาระบบ รูปแบบ
และวิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
1.3 วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานจัดการสิ่งแวดล้อม งานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอความเห็นเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่กาหนด รวมทั้ง
จัดทารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.4 ควบคุ ม ติ ดตาม และดู แลการตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม วิ เคราะห์ รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
กาหนดขึ้นในพื้นที่
1.5 ควบคุ ม วางแผน ศึ กษา ประสานการมี ส่ วนร่ วมของเครื อข่ ายภาคี และก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็น
มาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.6 ควบคุม ติดตาม และดูแลศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศน์วิทยา และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
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1.7 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กร
เอกชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.8 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อนราคาญอัน
เนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.9 ให้ คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้ าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานจัดการสิ่งแวดล้อมในส่วนที่
รับผิ ดชอบในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการการฝึ กอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.2 พัฒนาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สอดคล้ องและสนั บ สนุ น ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ งใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน งานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบั ติงาน
ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสิ่ ง แวดล้ อ ม
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการปฏิบั ติงานการจัดการสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ของทางราชการ เช่น การ
กาหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น เพื่อให้งานจัดการสิ่งแวดล้อมของราชการ
ดาเนินไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่กาหนด
1.2 วางแนวทางการศึก ษาและพั ฒ นางานจัด การสิ่ งแวดล้ อ มด้ านต่ างๆ เช่น การ
พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
1.3 พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของพื้ น ที่ และ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่
1.4 วางแผน ควบคุม ดูแลและติดตามการตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม วิเคราะห์
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นในพื้นที่
1.5 สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่ น
มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.6 ควบคุมดูแลและติดตามการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศน์วิทยา และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
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1.7 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กร
เอกชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.8 วางแผน ควบคุมดูแลและติดตามการวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนผู้เสียหาย
1.9 จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นงานสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวท างในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องตามระบบการควบคุมภายในที่ดี
1.10 ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานอื่นๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงาน
ที่ตั้งไว้ส ามารถสนับ สนุน ส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.12 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมด าเนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บส านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือ คณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ค าปรึก ษาแนะน า ตอบปัญ หา และชี ้แ จงในเรื ่อ งเกี ่ย วกับ งานจัด การ
สิ่ง แวดล้อ ม ในส่ว นที่ร ับ ผิด ชอบ หรืออานวยการในการฝึ กอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ห น่ว ยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒนาและจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ
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4.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ในงานด้ า นการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
รองลงมา เช่น ให้คาปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงาน วางโครงการ จัดทาคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และ
วิธีใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการสิ่งแวดล้อม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ย วกับงานวิช าการสิ่งแวดล้อ ม และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่ น การกาหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ
แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผล วิเคราะห์
ปัญหา และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
1.2 พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ อการ
จั ดการสิ่ งแวดล้ อมด้ านต่ างๆ และเสนอแนวคิ ดการบริห ารงานจั ดการสิ่ งแวดล้ อมภาครั ฐให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และระหว่างประเทศ
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง ควบคุมดูแลและติดตามการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อ ม วิเ คราะห์ร ายงานผลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม และเสนอความเห็น เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กาหนดขึ้นในพื้นที่
1.4 สร้า งการมีส ่ว นร่ว มของเครือ ข่า ยภาคีแ ละก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมเช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐาน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.5 ให้คาปรึก ษา ก าหนดแนวทาง ควบคุม ดูแ ลและติด ตามการศึก ษาปัญ หา
เกี่ย วกับ มลภาวะ นิเวศน์วิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอใน
แก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งรับผิ ดชอบ
1.6 วิจัย หรือ จัด ทาผลงานด้า นวิช าการสิ่งแวดล้อ ม เพื่อ ให้น วัต กรรมที่ได้รับ การ
ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
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1.7 ป ระยุก ต์ใ ช้แ น วท างป ฏิบ ัต ิที ่ไ ด้ร ับ ก ารยอม รับ ใน ระดับ สากล (Best
Practices) ในการกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ มาปรับ
ใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.8 ส่งเสริม และพัฒ นาศัก ยภาพของผู้ใต้บังคับ บัญ ชา เพื่อ ให้เกิด การพัฒ นาองค์
ความรู ้อ ย่า งต่อ เนื ่อ งและให้ส ามารถปฏิบ ัต ิง านได้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก ร และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 วางกรอบการจัด ทาเอกสารวิช าการ ตารา ข้อ สอบ ทางวิช าการสิ่งแวดล้อ ม
เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า วินิ จ ฉั ย ชี้ แ จง และตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ ด้ านการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม อานวยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4.2 ก ากั บ ดู แล ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ นการพั ฒ นาและจั ดท าฐานข้ อมู ล หรื อระบบ
สารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และมาตรการต่างๆ
4.3 ฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิ เทศงานให้ แ ก่พ นั กงานหรือเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ในระดับกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 4
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 4
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

โภชนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางโภชนาการ ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริ มภาวะโภชนาการ
ของประชาชน ส ารวจและรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า นโภชนาการของประชาชนภาคต่ า ง ๆ เพื่ อ หาสาเหตุ ข อง
โรคขาดสารอาหาร วางแผนป้ อ งกั น และบ าบั ด โรคขาดสารอาหาร วิ จั ย ด้ า นอาหารและโภชนาการ
เพื่อกาหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทดลองตารับอาหารใหม่ ตาม
หลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จาเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค้นคว้า
ท ด ล อ งแ ล ะ พั ฒ นาสู ตรอาหาร ซึ่ งมี คุ ณ ค่ าด้ านโภชนาการ ก าหนดรายการอาหารควบคุ มและ
ให้คาแนะนาในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และ
เผยแพร่ ค วามรู้ ป ระชานิ เทศด้ า น โภ ชน าการท างสื่ อ มวลช น โดยวิ ธี ต่ า งๆ และป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักโภชนาการ
ระดับปฏิบัติการ
นักโภชนาการ
ระดับชานาญการ
นักโภชนาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักโภชนาการ
ระดับเชี่ยวชาญ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

โภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักโภชนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโภชนาการ ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ส ารวจ รวบรวม วิ เคราะห์ วิ จั ย เบื้ อ งต้ น ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
1.2 ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
1.3 ร่วมติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ นามา
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 ร่วมเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคี
เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
1.5 ร่ว มจั ด การองค์ ความรู้ด้ านอาหารและโภชนาการ เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานและ
เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
1.6 ร่ ว มจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ด้ า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพ
1.7 ร่ว มจั ด ท าต ารับ อาหาร และสื่ อ โภชนศึ ก ษา ส าหรับ เด็ ก นั กเรีย น ประชาชน
เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะของประชาชน
4.2 สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
ความรู้ สู่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์ เภสั ชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์ เภสั ชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์ เภสั ชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

โภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักโภชนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งต้ องก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ วม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิ ชาการด้ านโภชนาการ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ช าการ ด้ า นโภชนาการ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
1.2 สนั บสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
1.3 ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อปรับปรุง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคี
เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
1.5 จัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้าง
ศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
1.6 จัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒ นาข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.7 พัฒนาค้นคว้าการจัดทาตารับอาหาร สื่อโภชนาศึกษา สาหรับ เด็ก นักเรียนและ
ประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3 ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 กากับ ดูแล ให้คาแนะนาความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้กับนักวิชาการระดับปฏิบัติงาน
4.2 ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคลากรภายในองค์กรและภาคี
เครือข่าย เพื่อให้มีความรู้และสามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ บ ริการข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการผ่ านสื่ อต่างๆ เพื่อการเผยแพร่
ความรู้ สู่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก โภชนาการ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ งนั ก โภชนาการ
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

โภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักโภชนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิชาการ ด้าน
โภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการ ด้านโภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ดูแล ศึกษา ค้นคว้า สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
1.2 กากับ ดูแล ปฏิบัติงาน สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟู และ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
1.3 ก ากั บ ดู แ ลการติ ด ตาม และประเมิ น ผล การด าเนิ น งานด้ า นอาหารและ
โภชนาการเพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 กากับ ดูแล เฝ้ าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
1.5 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ พั ฒ นา
ระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
1.6 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล วิ เคราะห์ แ ละพั ฒ นาข้ อ มู ล ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.7 กากับ ดูแล แนะนา พัฒนาค้นคว้าการจัดทาตารับอาหาร สื่อโภชนศึกษา สาหรับ
เด็ก นักเรียนและประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
1.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.2 ชี้แ จง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาและอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหาร
และโภชนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย
4.2 ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง แก่บุคลากรภายในองค์กร
และภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้และสามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เฉพาะทางด้ านอาหารและโภชนาการผ่ านสื่ อ ต่ างๆ เพื่ อ การ
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

โภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักโภชนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านโภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หา
ในทางวิชาการที่ยากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านโภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดกรอบและทิศทางการศึกษา ค้นคว้า สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ด้ า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อสนั บสนุ น ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ภ าวะ
โภชนาการของประชาชน
1.2 กาหนดกรอบและทิศทางการปฏิบัติงานสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข
ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี
1.3 กาหนดกรอบและทิศทางการติดตามและประเมินผลด้านอาหารและโภชนาการ
เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
1.4 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามด้านอาหาร และโภชนาการ ร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
1.5 กาหนดกรอบและทิศทางการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อ
พัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย
1.6 กาหนดกรอบและทิศทางการจัดทาฐานข้อมูลและพัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้าน
อาหาร และโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
1.7 ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาค้ น คว้าต ารับ อาหาร สื่ อ โภชนศึ ก ษา ส าหรั บ เด็ ก
นักเรียนและประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุ คคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการให้ ค าปรึ ก ษาและอ านวยการในการถ่ า ยทอดความรู้
เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย
4.2 เป็ นที่ป รึกษาในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเฉพาะทาง แก่
บุคลากรภายในองค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้และสามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 เป็นที่ปรึกษาในการให้บริการข้อมูลเฉพาะทางด้านอาหารและโภชนาการผ่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 3
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

เทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมี คลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิต
วิท ยา คลั งเลื อด ภู มิคุ้ มกั น วิท ยาคลิ นิ ก พิ ษ วิท ยาคลิ นิ ก ฯลฯ เพื่ อน าผลมาใช้ในการวินิจ ฉัยค้น หาสาเหตุ
วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรั กษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกาหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ายาต่างๆ ทาง
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คาปรึกษาแนะนา และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักเทคนิคการแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์
ระดับชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ เก็บ
รักษาสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ ตรวจทดสอบ วิเคราะห์ เพื่อทราบ
ชนิดและปริมาณของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุม
งานด้านเคมีคลินิ ก จุลทรรศศาสตร์ค ลินิก จุลชีววิทยาคลิ นิก โลหิ ตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษา ทานายความรุนแรงของโรค และ
ประเมินภาวะสุขภาพ
1.2 ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ ที่ถูกต้อง แม่นยา และ
ทันเวลา
1.3 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อ
ประกอบการวางแผนหรือการจัดทารายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข
1.4 ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ผู้ใช้บริก าร ผู้ป่วย
ญาติ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4.2 สอน แนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริญ ญาหรื อคุ ณ วุฒิ อ ย่างอื่ น ที่เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกัน ในสาขาวิช าหรือ ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้น ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญ าตเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้น ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญ าตเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้น ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญ าตเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ งานตรวจและวินิ จ ฉั ยที่ ต้อ งใช้เทคนิ ค พิ เศษเกี่ย วกั บ การตรวจเอนไซม์
เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย การตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส์ การตรวจสภาพการทางาน
ของต่อมไทรอยด์ การตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะเลือดออกผิดปกติ ฯลฯ หรือการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้อง
ใช้ ค วามรู้ ค วามช านาญและประสบการณ์ ใ นระดั บ เดีย วกั น ซึ่ งครอบคลุ ม ด้านใดด้ านหนึ่ งหรือหลายด้ าน
ทางเคมี ค ลิ นิ ก จุ ล ทรรศน์ ศ าสตร์ ค ลิ นิ ก จุล ชี ว วิท ยาคลิ นิ ก โลหิ ต วิท ยา คลั งเลื อ ด ภู มิ คุ้ มกั น วิ ท ยาคลิ นิ ก
พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษา ทานายความรุนแรงของโรค
และประเมินภาวะสุขภาพ
1.2 ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษหรือเครื่องมือพิเศษเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา
1.3 วิเคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิดขึ้นในการปฏิบั ติงานของผู้ ร่ว มงานเพื่อ แก้ ไขปั ญ หาด้ว ย
ความสุขุมรอบคอบเพื่อให้สามารถดาเนินงานด้านเทคนิคการแพทย์ได้ตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ
1.4 ศึกษา วิจัยเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการระดับสูง
เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
1.5 เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลั ก เกณฑ์ ห รื อ ข้ อ เสนอตามหลั ก วิ ช าการทาง
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ
1.6 ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ ง านบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
1.7 ประเมินผลการดาเนินการโครงการต่าง ๆ หรือการดาเนินการของงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการทางวิชาการในระดับที่ซับซ้อนทางด้านเทคนิคการแพทย์ แก่บุคลากร
และนั กศึ กษา เพื่อ ให้ มีความรู้ค วามสามารถและทั กษะที่จาเป็ นในการปฏิ บั ติงานและแก้ไขปั ญ หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สอน นิเทศ ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และบุคคลภายนอก เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
4.3 อานวยการพัฒนาในการถ่ายทอดฝึกอบรม ให้คาปรึกษาแนะนา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจและวินิจฉัยที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษสูงมากเกี่ยวกับการตรวจฮอร์โมนทางเพศ
การตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสเมีย การตรวจหาสารบ่งชี้โรคมะเร็งหรือการตรวจอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในระดับเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้านทางเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษา ทานายความรุนแรงของ
โรค และประเมินภาวะสุขภาพ
1.2 ปฏิบัติงาน ควบคุมการ ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการควบคุม
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ที่ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา
1.3 ศึกษาวิจัยเรื่องที่ยากเป็นพิเศษ และมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
หรือประสบการณ์สูง และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.4 วางแนวทาง ทิ ศ ทางการศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจั ยของหน่ ว ยงานในสั งกั ด เพื่ อให้
บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
1.5 ประเมินผลการดาเนินงานในโครงการ ต่าง ๆ หรือการดาเนินการค้นคว้าทาง
วิชาการของกองเพื่อเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน ควบคุม ตรวจสอบระบบงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้
เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ พัฒนาจัดระบบงานการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล ปฏิบั ติการวิจัยที่ก่อให้ เกิดการพัฒ นางานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา อานวยการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการทั้งภายใน
และภายภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เทคนิคการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักเทคนิคการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญในการควบคุม ตรวจสอบการวินิจฉัยที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ
สูงมากเกี่ยวกับการและเป็ นที่ป รึกษาเกี่ยวกับการตรวจฮอร์โมนทางเพศ การตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติเพื่ อ
วินิจฉัยโรคธาลัสเมีย การตรวจหาสารบ่งชี้โรคมะเร็งหรือการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความ
ช านาญและประสบการณ์ ในระดั บ เดี ย วกั น ซึ่ งครอบคลุ ม ด้ านใดด้ านหนึ่ งหรื อ หลายด้ านทางเคมี ค ลิ นิ ก
จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้ มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ
เพื่อนาผลมาใช้ในการวินิจฉัย ป้องกัน ติดตามการรักษา ทานายความรุนแรงของโรค และประเมินภาวะสุขภาพ
1.2 ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาให้แก่นัก
เทคนิคทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน
1.3 กากับดูแลการวางแผนหรือการดาเนินงานของหน่วยงานที่ดูแลมีความสอดคล้อง
กับภารกิจและนโยบายในภาพรวมของกรม
1.4 ศึกษา วิจัย พัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล โดยการเทียบเคียงคุณภาพการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
และที่ปรึกษาในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลมาตรฐานและคุณ ภาพของแผนงานและนโยบายของ
หน่วยงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของส่วนราชการ เป็นที่ปรึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็ น ที่ ป รึ กษาของส่ ว นราชการ ในการถ่ ายทอดความรู้ด้ านเทคนิ ค การแพทย์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ
4.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าวิ นิ จ ฉั ย ชี้ แ จงและตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ หรื อ อ านวยการ
ถ่ายทอดฝึกกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภารกิจของส่วนราชการ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านเทคนิ คการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
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ระดับ 3
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ระดับ 4
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ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านวิ ช าการทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์ยื นยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น
บัคเตรีวิทยาไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส
ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการ
ระบาดของโรค การสร้างเสริม ภูมิคุ้ มกัน เพื่ อสนับ สนุน การป้องกัน รักษาโรค ตรวจวิเคราะห์ เพื่ อควบคุ ม
คุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง การจัดทาตารางยาแห่งประเทศไทย การตรวจ
วิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ
อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยสมุนไพร ทางพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัช
วิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสาคัญ และทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร
รวมทั้งห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตรวจซ่อม จัดหา บารุงรักษา เครื่องมือ
วิท ยาศาสตร์ การใช้เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ในงานวิเคราะห์ วิจัย ปฏิ บั ติงานวิจั ยทางวิท ยาศาสตร์การแพทย์
ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติง านระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจวิ เคราะห์ ตัว อย่างทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ ใช้ วิธีการ เครื่องมื อ
เทคโนโลยี พื้ น ฐาน โดยการประกั น คุ ณ ภาพให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายด้ า น
สาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรค การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ คั ด กรองสุ ข ภาพ หรื อ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ สุ ข ภาพ ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
1.2 ร่ ว มวิ จั ย ทางด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ
และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของ
ประชาชน
1.3 ร่วมดาเนิ น การประกันคุณ ภาพห้ องปฏิบั ติการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
1.4 ศึกษา ค้นคว้า เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ส ารต่างๆ และวิจัยทางชีวเคมีจาก
ชิ้นส่วนหรือสารที่ได้จากร่างกายของผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของร่างกาย และสาเหตุของการเกิดโรค
อันเป็นการสนับสนุนให้การวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกต้องมากที่สุด
1.5 ศึกษา ค้นคว้า และทดลองการใช้สารต่างๆ ความไวต่อสารปฏิชีวนะ ผลกระทบ
ข้างเคียงจากการใช้ยา โดยอาศัยสัตว์ทดลอง และการเพาะเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างเซรุ่ม และวัคซีน
แอนติเจนที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันโรค หรือยารักษาโรค
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา
เพื่อให้มีข้อมูลในการป้องกัน และรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือ
จุลชีพอื่นๆ
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1.7 ศึกษาชีว วิท ยาและนิ เวศวิท ยา จาแนกชนิดและหมวดหมู่ ส ารวจความชุกชุ ม
ความสามารถในการนาโรคของพาหะนาโรคชนิดต่างๆ รวมทั้งค้นคว้าหาวิธีป้องกัน และกาจัดทั้งทางเคมี ชีววิธี
เพื่อเป็นการช่วยในการป้องกัน ควบคุม และกาจัดโรคติดต่อต่างๆ
1.8 ศึกษา ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือด เพื่อพัฒ นา
และปรับ ปรุงงานด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือดให้ มีมาตรฐาน สามารถบริการผู้ ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ ให้มีข้อมูล เอกสาร และรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมสารเคมี การป้องกัน
โรคติดต่อ และการทดลองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 สนั บ สนุ น การถ่ า ยทอดความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ เทคโนโลยี แ ก่ บุ ค คลภายใน
หน่วยงาน
4.2 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.3 ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร และองค์ ก รเพื่ อ ให้ เป็ น
บุคลากรที่มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงาน ให้คาปรึกษา และคาแนะนาด้านการควบคุม และการป้องกันสารเคมี
ที่มากับอาหารและวัตถุต่างๆ ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดต่อให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิ ค การแพทย์ เคมี เคมี วิ เคราะห์ เคมี ก ารอาหาร วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เภสัช
วิเคราะห์ เภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชเคมี พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยาการ
อาหาร พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา
วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาชี ว วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาการจั ด การศั ต รู พื ช การเกษตร คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ รั ง สี
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล รัง สีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา
ฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ป ระยุกต์
วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาธิวิทยา พยาธิชีวภาพทางสัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร วิศวกรรมสุขาภิบาล
หรือในสาขาวิชาหรืออื่นที่ ก.จ., ก.ท .และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั น ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิ ค การแพทย์ เคมี เคมี วิ เคราะห์ เคมี ก ารอาหาร วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เภสัช
วิเคราะห์ เภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชเคมี พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยาการ
อาหาร พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา
วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาชี ว วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาการจั ด การศั ต รู พื ช การเกษตร คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ รั ง สี
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล รังสีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา
ฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาธิวิทยา พยาธิชีวภาพทางสัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร วิศวกรรมสุขาภิบาล
หรือในสาขาวิชาหรืออื่นที่ ก.จ., ก.ท .และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิ ค การแพทย์ เคมี เคมี วิ เคราะห์ เคมี ก ารอาหาร วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เภสัช
วิเคราะห์ เภสัชวิทยา เภสัชกรรม เภสัชเคมี พิษวิทยา ฟิสิกส์เคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยาการ
อาหาร พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สาขากีฏวิทยา
วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาชี ว วิ ท ยา วิ ท ยาศาสตร์ ส าขาการจั ด การศั ต รู พื ช การเกษตร คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ รั ง สี
อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล รังสีเทคนิค อายุรศาสตร์เขตร้อน สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา กีฏวิทยาการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา
ฟิสิกส์รังสี ฟิสิกส์สุขภาพ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นิวเคลีย ร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์กายภาพ พยาธิวิทยา พยาธิชีวภาพทางสัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร วิศวกรรมสุขาภิบาล
หรือในสาขาวิชาหรืออื่นที่ ก.จ., ก.ท .และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ มการตรวจวิเคราะห์ ตัว อย่างทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ ใช้วิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐาน และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ
เทคโนโลยี ที่ ยุ่ ง ยากและซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น และช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา โดยการประกั น คุ ณ ภาพให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์
โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพ หรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดี เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและ
สุขภาพของประชาชน
1.2 วิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้ งเกณฑ์
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
1.3 ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
โดยพัฒนา ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
1.4 ควบคุม และดูแลการศึกษา การค้นคว้า การเก็บตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ
และการวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นส่วนหรือสารที่ได้จากร่างกายของผู้ป่วย เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติ ของร่างกาย และ
สาเหตุของการเกิดโรค อันเป็นการสนับสนุนให้การวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกต้องมากที่สุด
1.5 ควบคุม และดูแลการศึกษา การค้นคว้า และการทดลองการใช้สารต่างๆ ความไว
ต่อสารปฏิชีวนะ ผลกระทบข้างเคียงจากการใช้ยา โดยอาศัยสัตว์ทดลอง และการเพาะเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อใช้ใน
การสร้างเซรุ่ม และวัคซีนแอนติเจนที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันโรค หรือยารักษาโรค
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1.6 ควบคุม และดูแลการศึกษา การค้นคว้า การเพาะเชื้อ และการทดลองเกี่ยวกับ
การเจริญ เติบ โตและอัน ตรายของจุ ล ชีว วิทยา เพื่ อให้ มี ข้อมู ล ในการป้องกัน และการรักษาโรคหรืออาการ
ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ
1.7 ควบคุม และดูแลการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจาแนกชนิดและหมวดหมู่
การสารวจความชุกชุม และความสามารถในการนาโรคของพาหะนาโรคชนิดต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าหาวิธี
ป้องกัน และการกาจัดทั้งทางเคมี ชีววิธี เพื่อเป็นการช่วยในการป้องกัน ควบคุม และกาจัดโรคติดต่อต่างๆ
1.8 ควบคุม และดูแลการศึกษา การค้นคว้า และการติดตามเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์
ธนาคารเลือด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือดให้มีมาตรฐาน สามารถบริการผู้ป่วยได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกองและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ คลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมสารเคมี การป้องกัน
โรคติดต่อ และการทดลองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.2 ด าเนิ น การจั ด ท าเอกสาร ต ารา คู่ มื อ เอกสารสื่ อ เผยแพร่ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ
เพื่ อการเรี ย นรู้ และความเข้ าใจในระดั บ ต่ าง ๆ รวมทั้ งการพั ฒ นาเครื่อ งมื ออุ ป กรณ์ วิธีก ารหรื อประยุ ก ต์
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.3 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 นิเทศงาน ให้คาปรึกษาและ คาแนะนาด้านการควบคุม การป้องกันสารเคมีที่มา
กับ อาหารและวัต ถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ งพาหะหรือสาเหตุ ของการเกิดโรคหรือโรคติด ต่อ ให้ แ ก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุณ สมบั ติเฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งนั กวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ระดับปฏิบัติ การ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห รืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติงาน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้อ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม หรือตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้
วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ยากเป็นพิเศษ และมีความซับซ้อน หรือวิธีการใหม่ ๆโดยการประกันคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา
พยากรณ์ โรค สอบสวนและเฝ้ าระวังการระบาดของโรค การประเมินภาวะสุ ขภาพ คัดกรองสุ ขภาพ หรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ ตลอดจนประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพื่อสนับสนุนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
1.2 กากับ ดูแล และวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องที่ยาก ต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการหรือการสั่งสมประสบการณ์ให้ ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้าน
สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่า
มาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน และนาไปใช้บูรณาการในระดับสูงขึ้นไปได้
1.3 กากับ ดูแล ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุข โดยพัฒนาประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
1.4 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการศึ ก ษา การค้ น คว้า การเก็ บ
ตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์สารต่างๆ และการวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นส่วนหรือสารที่ได้จากร่างกายของผู้ป่วย
เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติของร่างกาย และสาเหตุของการเกิดโรค อันเป็นการสนับสนุนให้การวินิจฉัยโรค
และอาการเกิดความถูกต้องมากที่สุด
1.5 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการศึ กษา การค้ น คว้า และการ
ทดลองการใช้สารต่างๆ ความไวต่อสารปฏิชีวนะ ผลกระทบข้างเคียงจากการใช้ยา โดยอาศัยสัตว์ทดลอง และ
การเพาะเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างเซรุ่ม และวัคซีนแอนติเจนที่ใช้เป็นภูมิคุ้มกันโรค หรือยารักษาโรค
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1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การค้นคว้า การเพาะเชื้อ
และการทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพื่อให้มีข้อมูลในการป้องกัน และการ
รักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ
1.7 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึ กษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา
การจาแนกชนิดและหมวดหมู่ การสารวจความชุกชุม และความสามารถในการนาโรคของพาหะนาโรคชนิด
ต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้าหาวิธีป้องกัน และการกาจัดทั้งทางเคมี ชีววิธี เพื่อเป็นการช่วยในการป้องกัน ควบคุม
และกาจัดโรคติดต่อต่างๆ
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการศึ กษา การค้ น คว้า และการ
ติดตามเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านเวชศาสตร์ธนาคารเลือดให้มี
มาตรฐาน สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.9 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจั ย
และการจัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้มีข้อมูล เอกสาร และรายงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดั บสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พัฒนาและมีความชานาญงานมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ อันจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิผลมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมสารเคมี การป้องกัน
โรคติดต่อ และการทดลองด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา และอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ ในงานด้านวิชาการและการ
ปฏิบัติ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้
และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.2 กากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 นิเทศงาน และให้คาปรึกษา คาแนะนาด้านการควบคุม การป้องกันสารเคมีที่มา
กับ อาหารและวัต ถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ งพาหะหรือสาเหตุ ของการเกิดโรคหรือโรคติด ต่อ ให้ แ ก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 ส่งเสริมให้องค์กรเห็นความสาคัญของการควบคุมภายในและให้คาแนะนาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
การปฏิบัติงานดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พัฒ นา หรือ ให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ วิธี การตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทาง
การแพทย์และสาธารณสุข โดยการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายด้าน
สาธารณสุข และเป็นข้อมูลในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรค การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ คั ด กรองสุ ข ภาพ หรื อ ผลกระทบต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม ต่ อ สุ ข ภาพ ตลอดจน
ประกอบการพิจารณาทางอรรถคดีเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน
1.2 พัฒนา หรือบูรณาการการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ในเรื่องที่ยาก
หรื อ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเป็ น พิ เศษ หรื อ ที่ ไ ม่ เคยมี ม าก่ อ น ) ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิ ช าการหรื อ การสั่ ง สม
ประสบการณ์ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่าง ๆ ของประเทศและการ
ป้ องกัน วินิ จ ฉัย รั กษา พยากรณ์ โรค สอบสวนโรค เพื่ อความปลอดภั ยในชีวิตและสนั บสนุน สุขภาวะของ
ประชาชน
1.3 ให้ ค าปรึ ก ษา เสนอแนะ และพั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดยพั ฒ นาประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจวิ เคราะห์ และรั บ รองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
1.4 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุ ม และบริ ห ารงานทุ ก ด้ านของงานวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

542
1.5 วางแผนงาน ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอน และแนวทางการปฏิ บั ติ งานด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรค และความผิดพลาดต่างๆ รวมทั้งแนวทางใน
การป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
1.6 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 กาหนดขอบเขต และหลั กเกณฑ์ การตรวจสอบ การประเมิน ผล การประเมิ น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี
ประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ประชาชน และสังคม
1.8 วางแผน และจั ด อั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะ
งานและปริ ม าณงานที่ เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพ และเกิด ความเป็ น ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พัฒนาและมีความชานาญงานมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ อันจะช่วยให้การทางานมีประสิทธิผลมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา เป็นวิทยากรอบรม ให้คาปรึกษาแนะนา ในงาน
ด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้และสามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.2 วางแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.3 นิเทศงาน ให้คาปรึกษา และคาแนะนาด้านการควบคุม การป้องกันสารเคมีที่มา
กับ อาหารและวัต ถุต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ งพาหะหรือสาเหตุ ของการเกิดโรคหรือโรคติด ต่อ ให้ แก่
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การผลิ ต คู่ มื อ หรือ เอกสารเกี่ ย วกั บ ด้ านวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกั บงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อช่วยให้การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ลุล่วงไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
สมบูรณ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

รังสีการแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิก ส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วน
ต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อ
บาบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอื่นๆ
การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคานวณปริมาณรังสี
และการก าหนดระยะเวลาที่ จ ะให้ รั งสี แก่ ผู้ ป่ ว ยตามปริม าณที่ ต้ อ งการ เพื่ อช่ ว ยแพทย์ ในการวินิ จฉั ยและ
บาบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและ
อุป กรณ์ ที่ ใช้ในทางรั งสี การแพทย์ การป้ องกั น อัน ตรายจากรังสี ด้ ว ยวิธีการทางรังสี ฟิ สิ กส์ การดู แลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทาง
รังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักรังสีการแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
นักรังสีการแพทย์
ระดับชานาญการ
นักรังสีการแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักรังสีการแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง
รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
1.2 ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทาง
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค
1.3 ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาเทคนิ ค การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการรัก ษา
ทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.4 ด าเนิ น การด้ า นเทคนิ ค ในการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี และการก าจั ด กาก
กัมมันตรังสี
1.5 ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉาย
รังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.6 จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และเครื่องอีเลคโทรนิคทางด้านรังสีวินิจฉัย
รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสี ฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วย ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วย
เครื่องรังสีเอ๊กซ์ ในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก
1.7 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของภาพที่ได้ หาและตรวจสอบตาแหน่งของโรค
เพื่อกาหนดขอบข่ายในการรักษา คานวณปริมาณรังสีและแร่รังสี รวมทั้ง กาหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วย
ตามปริมาณที่ต้องการ คานวณความหนาและออกแบบแท่งตะกั่ว เพื่อใช้ป้องกันอวัยวะส่วนสาคัญให้ได้รับรังสี
ในปริมาณที่ปลอดภัย ฉายรังสีเพื่อบาบัดรักษาผู้ป่วย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4.2 จัดเก็บข้อมูลและให้ บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี
การแพทย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
4.3 ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นามาตรฐานวิชาชีพรังสี
เทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สาขารังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิช าชีพ รังสี การแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาชีพรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านเทคนิคชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ
ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 จัดทาคู่มือการเตรียมและตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์สาหรับการตรวจวินิจฉัย
หรือการรักษา ด้านใดด้านหนึ่งทาง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.3 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษา ด้านใดด้าน
หนึ่งทาง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.4 สร้างและพัฒนาระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทาง
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังสีเทคนิค
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทาง
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.6 ให้คาแนะนาและดาเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการ
กาจัดกากกัมมันตรังสี
1.7 ให้คาแนะนาหรือดาเนินการจัดทาอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.8 ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องอิ เลคทรอนิค
ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกายผู้ ป่ ว ยด้ ว ยเครื่ อ งรั งสี เอ๊ ก ซ์ ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้ เทคนิ ค หรื อ กรรมวิ ธีพิ เศษที่ ยุ่ งยาก การฉายรังสี เพื่ อ
บาบัดรักษาผู้ป่วย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยคุณภาพของสารกัมมันตภาพรังสี และรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี
ชนิดต่าง ๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการใช้รักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การหาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
งานทางด้านรังสีการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผน กาหนดตาแหน่งและมาตรฐานของห้องที่ใช้งานทางด้านรังสี ตลอดจน
กาหนดลักษณะการติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางด้านรังสีให้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาแก่ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตัว สาหรับการตรวจพิเศษ และรักษาทาง
รังสีวิทยา เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการมีความรู้สามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นการเสริมความรู้และทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
4.3 จั ด ท าข้ อ มู ล และเอกสารเผยแพร่ผ ลงานทางวิ ช าการ ด้ านรังสี ก ารแพทย์ แก่
ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานรังสีการแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก รั ง สี ก ารแพทย์
ระดับ ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนัก รังสี การแพทย์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าชี พ รั งสี
การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาชีพรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสี
วิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ปฏิบั ติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญงาน และประสบการณ์
ในวิชาชีพรังสีการแพทย์สูงมากเป็นพิเศษ โดยต้องริเริ่มพัฒนาแนวทางและใช้วิชาชีพรังสีการแพทย์เพื่อหาวิธี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
1.3 ศึกษาวิเคราะห์กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จะนามาใช้งานในด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.4 ให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรด้านเทคนิคการตรวจวินิจฉัยหรือ การรักษาในด้าน
ใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.5 สร้างและพัฒนางานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทนักรังสีการแพทย์
1.6 ปรับปรุงและพัฒ นาเทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษา
ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการด าเนิ น การและ บริ ห ารด้ า นเทคนิ ค ในการป้ อ งกั น
อันตรายจากรังสี และการกาจัดกากกัมมันตรังสี
1.8 ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี รังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี
ชนิดต่าง ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทางาน เกี่ยวกับรังสีการแพทย์
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้ อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นการเสริมความรู้และทักษะ เกิดการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
4.2 ให้คาปรึกษา ในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้ความรับผิดชอบ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 เสนอแนะ/วางแนวทางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านรังสีเทคนิคหรือฟิสิกส์
การแพทย์ แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงาน
รังสีการแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

รังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ค าปรึ ก ษาของส่ ว นราชการขนาดใหญ่ ซึ่ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาชีพรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปั ญ หาในทางวิช าการที่ย ากและซั บ ซ้ อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้างและปฏิ บั ติงานอื่ นตามที่ ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีการแพทย์พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
วิธีการเทคนิคต่างๆเพื่อคิดค้นการให้บริการและส่งเสริมประสิทธิภาพที่ดีแก่ประชาชน
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ใหม่ จัดทาเอกสารวิชาการและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการรังสีเทคนิค
1.3 เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมหรือจัดการระบบสารสนเทศทางรังสีเทคนิค
ระดับตามมาตรฐานสากล
1.4 เสนอความเห็นร่วมประเมินเทคโนโลยี,กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดหา
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีระดับสูงที่ใช้กับเทคนิคการวินิจฉัยและการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อน
1.5 ให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรด้านรังสีการแพทย์ระดับกองหรือสูงกว่า
1.6 เสนอความเห็น ร่วมกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันอันตรายจากรังสี
ระดับกรมหรือสูงกว่ากอง
1.7 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในงานวิจัยการประดิษฐ์และสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทางรังสีวิทยา
1.8 ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี รังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี
ชนิ ด ต่ าง ๆ เครื่ อ งมื อ อุป กรณ์ ที่ เหมาะสมในการท างาน โดยต้ อ งริเริ่มพั ฒ นาแนวทางและใช้วิ ช าชี พ รังสี
การแพทย์เพื่อหาวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา (ระดับเทคนิคชั้นสู ง) ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นการเสริมความรู้และทัก ษะ เกิด
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในวิชาชีพ
4.2 ให้คาปรึกษาหรืออานวยการในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้ความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 ให้ คาปรึ ก ษาแนะน าหรือ อ านวยการโครงการวิจัย หรือถ่ ายทอดองค์ค วามรู้
แก่บุคลากรทางรังสีเทคนิค และประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

เภสัชกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านเภสั ช กรรมซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคาสั่งแพทย์ในโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาการเภสัชศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เภสัชกร
ระดับปฏิบัติการ
เภสัชกร
ระดับชานาญการ
เภสัชกร
ระดับชานาญการพิเศษ
เภสัชกร
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ทาหน้ าที่ผสมและปรุงยาและเวชภัณ ฑ์ทั่วไปทั้งที่เป็นยารับประทานและยาใช้
ภายนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารับประทานและยาใช้ภายนอกที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรค
1.2 จ่ายยา จัดยา บรรจุยา และให้คาแนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ ผู้ป่วย เพื่อให้
ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
1.3 จัดระบบ ดูแล และเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในสถานที่และ
อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา
1.4 ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา และให้ บริการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ มี
ปริมาณยาที่เพียงพอ ครบถ้วน และมีคุณภาพในการรักษาแก่ผู้ป่วย
1.5 บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน
ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.6 คุ้มครองผู้ บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณ ภาพทางห้ องปฏิบัติ การเบื้องต้น
ด้ า นยา สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การบริ ก ารได้ ม าตรฐาน
เป็นธรรมและปลอดภัย
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น
เพื่อพัฒ นางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดา
1.8 จัดทา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ การแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ ท างเลื อ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบและร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บ ริโภคในระดับ เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้
ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัด เก็บ ข้อมูล ให้ บริการข้อมูล เบื้ องต้น ทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 สอน นิ เทศ ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างเภสั ช กรรม เภสั ช
สาธารณสุข การคุ้มครองผู้ บ ริ โภคแก่นั กศึกษา บุคลากรสาธารณสุ ข เพื่ อให้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิ ช าการเภสั ช กรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม และดู แ ลการผสมและการปรุ ง ยาและเวชภั ณ ฑ์ ทั่ ว ไปทั้ ง ที่ เป็ น ยา
รับประทานและยาใช้ภายนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารับประทานและยาใช้ภายนอกที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับ
โรค รวมถึงควบคุม และดูแลการจ่ายยา การจัดยา การบรรจุยา และการให้คาแนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
1.2 ควบคุม และดูแลการจัดระบบ และการเก็บรักษายา เวชภัณ ฑ์ และเคมีภัณ ฑ์
ต่างๆ ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา
1.3 ควบคุม และดูแลการดาเนินการจัดซื้อ การจัดหา และการให้บริการเบิกจ่ายยา
และเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณยาที่เพียงพอ ครบถ้วน และมีคุณภาพในการรักษาแก่ผู้ป่วย
1.4 บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขที่ยากและซับซ้อน เพื่อบรรลุผลการรักษา
ป้องกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.5 คุ้มครองผู้ บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณ ภาพทางห้ องปฏิบั ติการ ด้านยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ยากและซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็น
ธรรมและปลอดภัย
1.6 ศึ กษา ค้ นคว้า วิ เคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา ก าหนดแนวทาง ติ ดตาม ประเมิ นผลทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการระดับสูง เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภค
1.7 เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่าง ๆ ตามหลักวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

563
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภค ที่ยากและซับซ้อนแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 พัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัช
สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรต่างๆ
4.3 สอน พัฒนาระบบการสอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัช
กรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านเภสั ช กรรมหรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2
และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการผสมและการปรุงยาและเวชภัณฑ์
ทั่วไปทั้งที่เป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยารับประทานและยาใช้ภายนอกที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับโรค รวมถึงควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจ่ายยา การจัดยา การบรรจุยา
และการให้คาแนะนาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดระบบ และการเก็บรักษายา
เวชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ในสถานที่และอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา
1.3 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด ซื้ อ การจั ด หา และการ
ให้บริการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้มีปริมาณยาที่เพียงพอ ครบถ้วน และมีคุณภาพในการรักษาแก่
ผู้ป่วย รวมถึงการคานวณราคายาต้นทุน และการกาหนดราคายา เพื่อให้มีราคายาที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
1.4 บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขที่ยากเป็นพิเศษ ต้องมีการค้นคว้าอ้างอิง
หรือใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการ
ใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.5 คุ้มครองผู้ บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกัน คุณ ภาพทางห้ องปฏิบั ติการ ด้านยา
สมุ น ไพร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ย ากเป็ น พิ เศษ เพื่ อให้ ป ระชาชนได้ รับ การบริก าร ได้ ม าตรฐาน
เป็นธรรมและปลอดภัย
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การคุ้มครองผู้ บริโภค
ที่ย ากเป็ น พิ เศษ เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ ที่ส ามารถน าไปปฏิ บัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่ วนราชการ
และบริบทของพื้นที่ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
เภสัชกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.7 วางแนวทาง ทิ ศทางการศึ กษา วิเคราะห์ วิจัยของหน่ ว ยงาน เพื่ อ พั ฒ นางาน
เภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการและบริบทของพื้นที่
รับผิดชอบ
1.8 ติดตาม กากับ ประเมินผลงานบริการ โครงการ การดาเนินการทางวิชาการของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงาน และประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ สมาชิกใน
ทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุ้มครองผู้บริโภคที่ยากเป็นพิเศษต้องมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกแก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 สอน พัฒ นา ให้ค าปรึก ษาการถ่า ยทอดความรู ้ เทคโนโลยีท างเภสัช กรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.3 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านเภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
เภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

เภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เภสัชกร

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเภสัชกรรม ปฏิ บัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเภสั ชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานเภสัชกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 กาหนดบัญชี/รายการยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้มียาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับความจาเป็นของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
1.3 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านเภสัชกรรม เพื่อให้
การปฏิบัติงานเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วย และประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการอย่างแท้จริง
1.4 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
เภสัชกรรม เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง
เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค ประชาชนเกิดความปลอดภัย ในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.6 คุ้มครองผู้ บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณ ภาพทางห้ องปฏิบั ติการ ด้านยา
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพที่ ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาแนวทาง กลวิธี มาตรการ และประยุกต์ใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การดาเนินงานทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคเหมาะสมกับสภาวะประเทศ
1.8 ควบคุ ม ก ากั บ ตรวจสอบ การด าเนิ น การ มาตรฐาน คุ ณ ภาพของแผนงาน
นโยบายทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับภารกิจนโยบายในภาพรวมของกรม
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2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน บริห ารจัดการ โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3 ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4 ด้านการบริการ
4.1 เป็น ที ่ป รึก ษาระดับ กรมในการปฏิบ ัติง านถ่า ยทอดความรู้ ด้า นเภสัช กรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารในการแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาที่สาคัญในเรื่องเกี่ยวกับ
งานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ทราบข้อมูล นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
4.3 ให้ ค าแนะน า วินิ จฉัย ชี้ แจง และตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ เกี่ ยวกั บงานเภสั ช กรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.4 สอน พัฒนา อานวยการ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
การคุ้มครองผู้บริโภค แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.5 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน เภสัชกรรม
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อ ง
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 4
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ทันตแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือการให้บริการทางทันตแพทย์
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบาบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟัน และโรคในช่องปาก
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ในการลดการผุหรือยืดอายุของฟัน รวมตลอด
ทั้ ง การให้ ค าแนะน าและเผยแพร่ ค วามรู้ ท างทั น ตสุ ข ศึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ย นั ก เรี ย นและประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อการส่ งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่อ งปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ
เหล่านี้มีลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาการทันตแพทย์ศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่งดังนี้ คือ
ทันตแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
ทันตแพทย์
ระดับชานาญการ
ทันตแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทันตแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ทันตแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานทั น ตกรรม ทั น ตสาธารณสุ ข ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ทางทันตกรรม ระดับเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีตามหลักวิชาชีพทันตกรรม
1.2 ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และการป้องกันโรค
ภายในช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน และสุขภาพช่อง
ปากที่ดี และแข็งแรง
1.3 ออกหน่วย และให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 1.4 ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่ รวมถึง ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืด
อายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่
1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบาบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
1.6 รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขใน
ระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
4.2 จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้
สอดคล้องและสนับ สนุ น ภารกิจ ของหน่ วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด แผนงาน หลั กเกณฑ์
มาตรการ ต่าง ๆ
4.3 สอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ใน
ระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทั นตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญา ในสาขาวิชาหรือทางทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ใน
ระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิ ลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา และ
ได้รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา ที่มีกาหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทันตแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ทันตแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิช าการด้านทันตกรรม
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ที่ยงุ่ ยากซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
1.2 ควบคุมและดูแลการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟัน
และการป้องกันโรคภายในช่องปากแก่ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการมีสุขภาพฟัน
และสุขภาพช่องปากที่ดี และแข็งแรง
1.3 ควบคุมและดูแลการออกหน่วย และให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชน
และผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการทางทันตกรรมอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย
1.4 ควบคุมและดูแลการบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่
1.5 ศึก ษา วิเคราะห์ วิจัย ด้ านทั นตกรรม ทั น ตสาธารณสุ ขเพื่ อให้ ได้อ งค์ ความรู้ที่
สามารถน าไปปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ างเหมาะสมกั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการ และบริบ ทของพื้ น ที่ รวมถึ ง ติ ด ตาม
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุและอุปกรณ์ทาง
ทันตกรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกัน รักษาโรคในช่องปาก
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน
1.7 เสนอแนะแนวทาง กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ หรือข้อเสนอต่าง ๆ ตามหลักวิชาชีพ
เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมและทันตสาธารณสุข
แก่ห น่ วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทั่ วไป เพื่ อให้ ผู้ สนใจได้ทราบข้ อมู ลและความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
4.2 พัฒ นา ปรับ ปรุง ฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศที ่เกี ่ย วกับ งานทัน ตกรรม
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นทั น ตกรรมแก่ บุ ค ลากรระดั บ รองลงมา นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรสาธารณสุขต่างๆ เช่น ให้ คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลั กสู ตรและ
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
4.4 สอน พัฒนาระบบการสอน นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม
ทันตสาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้านทั น ตแพทย์ ห รื องานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทันตแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ทันตแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าการ ด้ าน
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์
และการจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพื่อให้สามารถ
ให้ บ ริ การ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน และรักษาโรคในช่องปากแก่ป ระชาชนทุก กลุ่ มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทันตกรรม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน ทันตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทา และการดาเนินโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ด้านทันตกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับบริการการ
ส่งเสริมและการป้องกันด้านทันตกรรมอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และทั่วถึง
1.4 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้
ได้องค์ความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่
1.6 วางแนวทาง ทิศทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัยของหน่วยงาน เพื่อ พัฒนางานทาง
ทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการและบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 ติดตาม กากับ ประเมินผลงานบริการ โครงการ การดาเนินการทางวิชาการของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงาน และประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องมีการค้น คว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มี
สุขภาพช่องปากที่ดี
4.2 สอน พัฒ นา ให้คาปรึก ษาการถ่า ยทอดความรู้ เทคโนโลยีท างทัน ตกรรม
ทัน ตสาธารณสุขแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.3 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านทันตแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
ทันตแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 3
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ทันตแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ทันตแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานทันตกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
ทันตกรรม เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิ บั ติงานด้ านทั น ตกรรม เพื่ อให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ างถูก ต้อ ง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และประชาชน
1.4 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านทันตกรรม เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สามารถให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหา
อย่างแท้จริง
1.5 ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องที่
ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาแนวทาง กลวิธี มาตรการ และประยุกต์ใช้แนวทาง
ปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้การดาเนินงานทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเหมาะสมกับ
สภาวะประเทศ
1.7 ควบคุม กากับ ตรวจสอบการดาเนินการมาตรฐานคุณภาพของแผนงาน นโยบาย
ด้านทัน ตกรรม ทันตสาธารณสุ ขของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถให้ บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับภารกิจนโยบายในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน บริหารจัดการ โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่สมาชิกทีมงาน บุคคล หน่วยงานระดับกอง หรือ
สานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็น ที ่ป รึก ษาระดับ กรมในการปฏิบัต ิง านถ่า ยทอดความรู้ด้า นทัน ตกรรม
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 ให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารในการแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาที่สาคัญในเรื่องเกี่ยวกับ
งานทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพื่อให้ทราบข้อมูล นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
4.3 ให้ ค าแนะน า วินิ จฉั ย ชี้ แ จง และตอบปั ญ หาที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ งานทั น ตกรรม
ทันตสาธารณสุขแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
4.4 สอน พัฒนา อานวยการ ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
แก่ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรสาธารณสุ ข เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง และมี
ประสิทธิภาพ
4.5 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทันตกรรม
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทันตแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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1.5
1.6
1.7
1.8

ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 4
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

นายสัตวแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบัติงานทางวิชาการสั ตวแพทย์ ซึ่งมีลั กษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์การสารวจโรค
การก าจั ด ควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคระบาดสั ตว์ การส่ งเสริม และพั ฒ นาความรู้ท างด้ านสุ ข ภาพสั ต ว์ การ
สุขาภิบาลสัตว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสั ตว์เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณ
ตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายสัตวแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์
ระดับชานาญการ
นายสัตวแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นายสัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายสัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ โรคสั ต ว์ โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน
ด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการชั น สู ต รโรคสั ต ว์ ด้ า นการผลิ ต การทดสอบชี ว ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ ด้ า นสั ต ว์ ท ดลอง
ด้านสาเหตุและปั จ จั ยที่ ทาให้ เกิดโรค ด้านป้ องกัน ควบคุม กาจัดโรคสั ตว์ รวมทั้ งพั ฒ นาระบบการจัดการ
ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้าน
การผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์
การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้าเชื้อสั ตว์พ่อพันธุ์และ
ตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒ นามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอด
โรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสั ตว์ โรงงานแปรรูป โรงงาน
อาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์
วัต ถุ อั น ตรายส าหรั บ สั ต ว์ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสั ต วแพทย์ ส าธารณสุ ข ด้ า นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
1.4 ดาเนิ นการตามระบบประกันคุณ ภาพและให้ การรับรองคุณ ภาพสิ นค้าปศุสั ตว์
ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
1.5 ดาเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้า
ปศุสั ตว์ อาหารสั ตว์ ยาสั ตว์ ชีว วัต ถุ ฟาร์ม เลี้ ยงสั ตว์ สถานที่เลี้ ยงสั ตว์ และสิ่ งแวดล้ อมปศุสั ตว์ ณ สถาน
ประกอบการ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 กากั บ ดู แลงานและด าเนิ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคระบาดให้ แ ก่ สั ตว์ ควบคุ ม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
1.7 รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ด้านสุ ขภาพสั ตว์ การผลิ ตสั ตว์ ตลอดจนการสืบย้อน
ข้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนและด าเนิ น การในการควบคุ ม ป้ อ งกั น และบ าบั ด โรคสั ต ว์ ขยายพั น ธุ์ สั ต ว์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
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1.8 รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการปศุสัตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ
เรียกคืนผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต
1.9 ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสู ติกรรม ศึกษา
วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่าง ๆ รวมถึงตรวจควบคุมการนาเข้า – ส่งออกนอกประเทศ
ซึ่งสัตว์และซากสัตว์
1.10 สารวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่
สัตว์ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้โรคต่างๆ เกิดการแพร่ระบาดทั้งในคนและในสัตว์
เฝ้ าระวัง ควบคุม และป้ องกัน โรคระบาดต่างๆ เพื่ อควบคุ ม และป้ องกันโรคระบาดอันจะท าให้ เกิดความ
เสียหายแก่เศรษฐกิจและการเกษตรและสามารถเตรียมวางแผนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
1.11 รับผิดชอบ และดูแลการฆ่า และการจาหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้
มาตรฐาน คุณ ภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสั ตว์ที่กาหนดไว้
เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและดาเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตว์จาก
โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และให้ประชาชน
บริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
1.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสัตวแพทย์ เพื่อ เป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 ชี้ แจงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง แก่ บุ คคลหรื อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง จัดทาสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เกี่ยวกั บ หลั กวิช าการสั ตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง
3.2 ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นายสัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายสัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิ ช าการสั ต วแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนินงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ในฐานะผู้ชานาญการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ที่มีความซับซ้อนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้าน
ห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิตการทดสอบชีว ภัณฑ์สัตว์ ด้านสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุ
และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค ด้านควบคุม ป้องกัน กาจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ด้าน
สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและด้าน
การผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์
และการทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้าเชื้อสัตว์ พ่อพันธุ์
และตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ ที่มีพันธุกรรมดี
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับทางเลือกในการควบคุม ป้องกัน กาจัดโรคระบาดสัตว์ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสารวจศึกษาและเฝ้าระวังโรคที่ไม่เคยมีในประเทศไทย
เพื่อติดตามและทาการแก้ไขได้ทันท่วงที
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒ นามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอด
โรค ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงานอาหาร
สัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุ
อันตรายสาหรับสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
1.6 ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชีว
ภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
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1.7 ดาเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.8 พิจารณาปัญหาทางด้านสุขภาพสัตว์ที่ผิดปกติ ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
เพื่อให้ สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่ างถูกต้อง ตามหลักวิช าการ และป้องกันโรคระบาดอันจะทาให้เกิดความ
เสียหายแก่เศรษฐกิจและการเกษตร
1.9 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ ผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล
เพื่อการวางแผนและดาเนิ นการในการควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสั ตว์ วางแผนการขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
1.10 กากั บ ดู แลงานและด าเนิ น การควบคุ ม ป้ องกั น โรคระบาดให้ แ ก่ สั ตว์ ควบคุ ม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ -ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดอันจะทาให้เกิดความเสียหายแก่
เศรษฐกิจและการเกษตร ดาเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์โดยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.11 ควบคุม และดูแลการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์
ไปสู่คน และโรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่สัตว์ เช่น โรคพิษสุนัข บ้า โรคไข้หวัดนก และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
เพื่อรักษาและแก้ไขโรคต่างๆ มิให้เกิดการแพร่ระบาดทั้งในคนและในสัตว์ อันจะส่งผลให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปกติสุข และสามารถเตรียมวางแผนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
1.12 ควบคุ ม และดู แลการฆ่า และการจาหน่ายเนื้ อสั ตว์ในพื้ น ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบให้ ได้
มาตรฐาน คุณ ภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสั ตว์และจาหน่ายเนื้อสั ตว์ที่กาหนดไว้
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู้ บ ริ โภคได้ บ ริ โภคเนื้ อ สั ตว์ ที่ มี คุณ ภาพ สะอาด และปลอดภั ย และดู แ ลการดาเนิ น งาน
ตรวจสอบเนื้ อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้น ที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน และให้ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
1.13 ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ และการจัดทาแผนปฏิบัติ
งาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสัตวแพทย์ เพื่อให้สามารถให้บ ริการ รักษา ควบคุม
และป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่
กาหนดไว้เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่ างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
4.2 ให้คาแนะนา จัดทาสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับ
หลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
4.3 จั ดเก็บ ข้อ มูล ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดท าฐานข้อ มูล หรื อระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นายสัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายสัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการสัตวแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในฐานะผู้ชานาญการพิเศษ เพื่อให้
การปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผน และพัฒนา การปฏิบัติงานตลอดจนบริหารจัดการใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านปศุสัตว์ การชันสูตรโรค การกัก
ตรวจทดสอบโรคสัตว์ การรักษาสัตว์ การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์
ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอัน ตรายสาหรับสัตว์ การผลิตและทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ บริหารจัดการสัตว์ทดลอง
น้าเชื้อและตัวอ่อน ระบบฐานข้อมูลการผลิตสัตว์ ความสมบูรณ์พันธุ์ การผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ ตลอดจน
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ปรับปรุง ให้คาปรึกษา แนะนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิชาชีพการ
สัตวแพทย์แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิชาการสัตวแพทย์ สุขอนามัยและสุขศาสตร์สัตว์ ในสายงาน
ที่รับผิดชอบ ที่สามารถนาไปพัฒนางานเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้ได้ผลผลิตสูงสุด ให้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานสาหรับผู้บริโภค
1.6 ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการดาเนินงานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยใน
พื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
1.7 พัฒนา กากับดูแล ให้คาแนะนา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.8 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการทดลอง การวิเคราะห์
และการชั น สูตรโรคสั ตว์ โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่สัตว์ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถดาเนินรักษา ควบคุม ป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม และป้องกันโรคระบาดอันจะทา
ให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและการเกษตร
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1.9 ควบคุ ม ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการการควบคุม การฆ่ า และการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมการฆ่า
สัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
1.10 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัย
เกี่ย วกับ ผลิ ตภัณ ฑ์ และชีวภัณ ฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สัตว์ เช่น วัคซีน ยาเวชภัณ ฑ์ ชุดตรวจวิเคราะห์ เป็นต้น
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อในการปรับ ปรุง และพั ฒ นาวิธีป ฏิ บั ติ งานทางด้านสั ต วแพทย์ให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น
1.11 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
และอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนจัดทาและพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการต่างๆ ในงานสัตวแพทย์
เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณใน
การสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ
2.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีงานสัตวแพทย์ต่างๆ ผ่านการค้นคว้าจากสื่อ หนังสือ หรือ
เอกสารต่างๆ เพื่อนามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาในปัจจุบัน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจ และเพื่อให้การดาเนินการสามารถดาเนินการหรือปฏิบัติงานได้ตามสภาวการณ์จริงและอย่างถูกต้อง
4.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านสัตวแพทย์แก่บุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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4.3 พัฒนา และปรับปรุงการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสัตว
แพทย์ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านสัตวแพทย์ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางสัตวแพทย์ เพื่อประกอบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

596
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นายสัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายสัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญห าในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พัฒนารูปแบบและนโยบาย การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ด้านการควบคุมโรคสัตว์
และโรคติ ด ต่อ ระหว่างสั ต ว์แ ละคน โรคอุ บั ติ ใหม่ โรคอุ บั ติ ช้ าซ้ อน โรคต่ างถิ่ น และโรคที่ เกิ ดจากสารพิ ษ
การผลิตสัตว์ การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายสาหรับสัตว์
ชีวภัณฑ์สัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ สิ่งแวดล้อม สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยตามวิชาชีพการสัตวแพทย์ การผลิต
สัตว์และขยายพันธุ์สัตว์ที่เกี่ยวกับการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนาผลงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์ได้
1.2 ศึกษา ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจัย และพั ฒ นา การผลิ ต สั ตว์และขยายพั น ธุ์สั ตว์ที่
เกี่ยวกับ การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ความสมบูรณ์ พันธุ์ น้าเชื้อและตัวอ่อน การผลิ ต
การบริหารจัดการปศุสัตว์ และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่
มีพันธุกรรมดี
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการชันสูตรด้านโรคที่เกิดในสัตว์ใหญ่ สัตว์
เล็ก สัตว์ปีก สัตว์น้า และสัตว์ป่า โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคอุบัติใหม่และอุบัติช้าซ้อน โรคต่างถิ่น และ
โรคที่เกิดจากสารพิษ เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพและทันสมัย
1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ที่เกิดจากสารพิษ การ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและผู้บริโภคมีความปลอดภัย
1.5 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย พั ฒ นาด้ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพเนื้ อ สั ต ว์
ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้านมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตรายสาหรับสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้วิธีการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสากล
1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาปรับปรุงชีวภัณฑ์สัตว์ การผลิตชีวภัณฑ์
สัตว์ และการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้น
ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งให้ได้ชีวภัณฑ์ชนิดใหม่ที่เหมาะสม
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1.7 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านควบคุม ป้องกัน กาจัดโรคระบาดสัตว์
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งระบบงานระบาดวิทยา เพื่อให้มาตรการควบคุม ป้องกัน กาจัดโรคระบาด
สัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีประสิทธิภาพ
1.8 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิเคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาด้ านมาตรฐานระบบการผลิ ต ด้ า น
มาตรฐานสินค้า ด้านการตรวจสอบ ด้านการรับรอง ด้านกฎหมาย ด้านสุขอนามัยในสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์
ยาสัตว์ วัตถุอัน ตรายส าหรับ สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสั ตว์ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านบาบัด รักษาโรคสัตว์ เพื่อเป็นมาตรฐาน
อ้างอิ งในการรั กษาสั ต ว์ของประเทศ ด้ านควบคุม เคลื่ อนย้ ายและกั ก กัน สั ต ว์และซากสั ตว์ รวมทั้ งระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย นาเข้า ส่งออกสัตว์และซากสัตว์
1.10 กาหนดมาตรการในการเฝ้ าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสั ต ว์
ระบบการฆ่าสัตว์ การผลิต การนาเข้าและขาย การขนส่ง และสินค้าปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ
1.11 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.12 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
สัตวแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสั ต วแพทย์ เพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นสั ต วแพทย์ ให้ มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.14 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
1.15 กาหนดแนวทางการพัฒ นา การปรับปรุง และการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้าน
สัตวแพทย์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบู รณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็ น และคาแนะนาแก่ ทีมงาน บุคคลหน่วยงานระดับกอง หรือสานัก
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานด้านสัตวแพทย์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่ อสนับ สนุน การ
ดาเนินงานด้านสัตวแพทย์ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึ ก ษา แนะน าและ/หรือเป็ น วิท ยากรในการฝึ กอบรม ทั้ งในเชิ งทั กษะ
เฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปในการดูแลด้านสุขภาพสั ตว์ การผลิ ตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ การควบคุม
ตรวจสอบ รับรองคุณภาพคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ น้านมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุ
อันตรายสาหรับสัตว์ ชีว วัตถุสาหรับสัตว์ การวิจัย การผลิต การทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ สุขศาสตร์สัตว์และ
สุข อนามัยตามวิชาชีพการสัตวแพทย์ การพัฒนาคุณภาพ แก่บุคลากรในสายงาน เพื่ อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการปฏิบัติหน้าที่
4.2 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานสั ต วแพทย์ ภ ายใต้ ค วาม
รับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
4.3 เป็ น ที่ป รึกษา และถ่ายทอดความรู้ด้านสั ตวแพทย์แก่บุคลากรระดับรองลงมา
นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและ
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
4.4 จั ดท าเอกสารวิช าการ ตารา และคู่มือ ทางสั ต วแพทย์ เพื่ อประกอบการเรีย น
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ ง หรือ เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่ างอื่น ที่เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

แพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ ประชาชน
งานวิเคราะห์ วิจัยและชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย์ งานตรวจแนะนาให้คาปรึกษาในวิชาการ
แพทย์ งานให้การศึกษาและฝึ กอบรมด้านการแพทย์ห รือการสาธารณสุ ขแก่แพทย์ห รือเจ้าหน้าที่ทางการ
สาธารณสุ ข หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ บริ ห ารงานในฐานะผู้ อ านวยการโรงพยาบาล หรื อ
สถานพยาบาล ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชานาญในทางวิชาการหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่งดังนี้
นายแพทย์
ระดับปฏิบัติการ
นายแพทย์
ระดับชานาญการ
นายแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
นายแพทย์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาโรค ฟื้ นฟู ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
1.2 ศึ ก ษ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ด้ า น วิ ช าการแพ ท ย์ แ ละสาธารณ สุ ข เบื้ อ งต้ น
เพื่อประกอบการพัฒ นาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา
ควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
1.4 ตรวจชัน สู ตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
1.5 ถ่ า ยทอดความรู้ ท างการแพทย์ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรสาธารณสุข เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.6 สอบประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชัน สูตรโรค ควบคุมการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทาคลอด ฟื้นฟูบาบัดทั้งกายและจิต ออก
ใบรับรองแพทย์และแนะนาส่งเสริมสุขภาพ และจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการ
ควบคุมป้องกันโรคการติดต่อและการระบาดของโรค แนะนาและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่ อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับ งานการแพทย์ การควบคุมป้องกัน
โรค การฟื้น ฟูส ภาพและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ที่ตนมีความรับผิ ดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่ วยและญาติ
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แก่ บุ ค ลากร
สาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญาแพทยศาสตร์ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ แ ละได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้ รับวุฒิบัตรแสดงความความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ทจี่ าเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรูท้ ั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 1
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หรือให้ บ ริการทางการแพทย์ ปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หาที่ยาก และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิ จฉัย รักษาโรค ฟื้นฟู ส่ งเสริมสุ ขภาพ ควบคุม ป้ องกันโรค และภัยสุ ขภาพ
โรคเฉพาะทางหรือโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุ คคล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาแนวทางการ
ตรวจ ชันสูตรวินิจฉัย การรักษาโรครวม การควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรค ฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมสุขภาพให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
1.3 ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อนให้
เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
1.4 เสนอแนะแนวทางตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการ
1.5 วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และ
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน เพื่ อ วางแผนการด าเนิ น งานตรวจ วิ นิ จ ฉั ย
บ าบั ด รั กษา ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ส่ งเสริ ม ควบคุ ม ป้ องกั น ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.6 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูล
และศึกษาด้านวิชาการแพทย์ในประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒ นาแนวทางการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรค
รวมถึงการป้องกัน ฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
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1.7 ถ่ า ยทอดความรู้ ท างการแพทย์ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรสาธารณสุข เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 สอบประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ทาคลอด ฟื้นฟูบาบัดทั้ง
กายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการ
แพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.2 อ านวยการพั ฒ นาในการถ่ า ยทอด หรื อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ท าง
การแพทย์ และสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.3 จั ด ท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา คู่ มื อ ทางวิ ช าการแพทย์ แ ละสาธารณ สุ ข
เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
4.4 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข ที่ตน
มีความรับผิดชอบแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ การ และปฏิบัติงาน
ด้ านการแพทย์ ห รื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี
กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านนายแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
ระดับ 2
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการการปฏิบัติ
หรือให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิ จ ฉัย รัก ษาโรค ฟื้ น ฟู ส่ งเสริมสุ ขภาพ ควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค และภั ย
สุขภาพ โรคเฉพาะทางหรือโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกเพื่อให้
ประชาชนมี สุ ข ภาพที่ ดี และสามารถป้ อ งกั น ตนเองหรื อ บุ ค คลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้ พ้ น จากโรคภั ย ไข้ เจ็ บ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วางแนวทางศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัยบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกันทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการและบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบ
สาเหตุของการเสียชีวิต
1.4 เสนอแนะแนวทางตรวจ วินิจฉัย บาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกัน ปัญหาสุขภาพที่ยากเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
1.5 วิเคราะห์ ปั ญ หา ศึก ษาสภาวะสุ ข ภาพของประชาชนในเขตพื้ นที่ ที่ รับผิ ดชอบ
และแนวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงที่ มีผ ลต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่ อวางแผนการดาเนิ นงานตรวจ วินิจฉั ย
บ าบั ด รั กษา ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ส่ งเสริ ม ควบคุ ม ป้ องกั น ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
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1.6 ประเมิน ผลการดาเนิ นงานในโครงการต่าง ๆ หรือการดาเนิ นการค้น คว้าทาง
วิช าการของกอง/ส านัก เพื่อให้ผ ลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒ นาการดาเนินงาน
และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.7 ศึกษา วิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสร้างสุ ขภาพและป้องกัน
รักษาโรค เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์
1.8 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
เพื่อกาหนดมาตรฐานในการป้องกันโรคและให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.9 ศึกษาและวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิ ดชอบ และ
แนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงจัดทาแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒ นา
รูปแบบกลวิธีการดาเนินงานป้องกันโรคและภาวะผิดปกติของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน
1.10 สอบประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตร
พิจารณาใช้ย า ให้ ยาผ่ าตัดทั่ว ไปหรือเฉพาะทาง ทาคลอด ฟื้นฟูบาบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุม
ป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
ให้บ ริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษาอ านวยการพั ฒ นาในการถ่ า ยทอด หรื อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุ ข
ภายใต้ความรับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
นายแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

แพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือให้บริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิ จฉัย รักษาโรค ฟื้ นฟู ส่ งเสริมสุ ขภาพ ควบคุ ม ป้องกันโรคและภั ยสุ ขภาพ
โรคเฉพาะทางที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง และมี การค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอก
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่
ได้รั บ การยอมรับ ในระดั บ สากล เพื่อรั กษา ฟื้น ฟู ส่ งเสริมสุ ขภาพ ควบคุม ป้ องกัน โรค และภั ยสุ ขภาพให้
เหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
1.3 ควบคุม ตรวจสอบ กากับดูแลโครงการ งานวิจัย มาตรฐานคุณภาพการตรวจ
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่
ประชาชน ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ที่ยุ่งยาก ซับซ้อนที่
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง และมีการค้นคว้าอ้างอิงหรือใช้ข้อมูลจากภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานทางนิติเวช
ศาสตร์เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
1.5 เสนอแนะแนวทางตรวจ วินิจฉัยบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม
ป้องกันปัญหาสุขภาพที่ยากเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
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1.6 วิเคราะห์ ปั ญ หา ศึก ษาสภาวะสุ ข ภาพของประชาชนในเขตพื้ นที่ ที่ รับผิ ดชอบ
และแนวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงที่ มีผ ลต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่ อวางแผนการดาเนิ นงานตรวจ วินิจฉั ย
บ าบั ด รั กษา ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ส่ งเสริ ม ควบคุ ม ป้ องกั น ทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ให้ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.7 ตรวจ แนะนา ให้คาปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.8 ควบคุมดูแลและส่งเสริมการพัฒ นาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสร้างสุ ขภาพ
และป้ องกัน รักษาโรค เพื่ อให้ ได้องค์ความรู้ทางวิช าการแพทย์ที่ สามารถนาไปปฏิ บัติได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาวการณ์
1.9 ประเมิ น และสรุ ป ผลสภาวะสุ ข ภาพของประชาชนในเขตพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดาเนินงานทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.10 กากับดูแลโครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงานครั้งต่อไป
1.11 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และข้อสอบทางวิชาการแพทย์ เพื่อ
ประกอบการเรียนการสอนทางการแพทย์
1.12 ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา นักศึกษาแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุข เช่น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ กาหนดไว้ และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขรวมถึงแนวทางการแก้ปัญ หาต่างๆ
เกี่ย วกับการให้ บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นที่ปรึกษาระดับกรมในการปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้บริหาร วินิจฉัย ชี้แจง และ ตอบปัญหาสาคัญ ในงาน
การแพทย์และสาธารณสุข แก่หน่วยงานราชการเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ และนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารง
ตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
นายแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA) ,การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ ระดับ 3
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
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3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรมโยธา การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าว
ข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กาหนดไว้ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรรมโยธา
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรรมโยธา
ระดับชานาญการ
วิศวกรรมโยธา
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรรมโยธา
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

616
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้
งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.3 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรม
โยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
1.4 คานวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทาราคากลาง เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้า นวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ศึกษา สารวจ จัดทาเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรม
โยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่
ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกาหนดตามสัญญา
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.9 ตรวจสอบสั ญ ญาก่อสร้าง บารุง บู รณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภั ย
รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
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1.10 ให้ ค วามรู้ ด้ านวิศ วกรรมโยธาแก่ บุ ค ลากร ประชาชน และหน่ ว ยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงาน
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการวาง
แผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรม
โยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้ างพื้ น ฐานในความรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ เบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ และได้รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผู้ ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิช าการวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธา ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอแนะนโยบายการปฏิบัติงาน การวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ
แก้ปั ญ หาขัดข้องในการปฏิบั ติงานในหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบ เพื่ อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
1.2 ควบคุม ดูแล สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณ
ราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมื องหรืองานอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้ เป็นไปตามหลั ก
วิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ควบคุ ม และดู แ ลการส ารวจ การออกแบบ การเขี ย นแบบ และการวางผั ง
โครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพื่อให้ได้
แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
1.4 ควบคุม และดูแลการสารวจ การวิเคราะห์ และการคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ
ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุม และดูแลการคานวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา การประมาณราคา
และการจัดทาราคากลาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้
อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ควบคุม และดูแลการศึกษา การสารวจ การจัดทาเอกสาร และการสรุปรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
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1.8 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
1.9 ศึก ษา วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามยุ่ งยากและซับ ซ้ อ น เพื่ อ ก าหนดกฎ ระเบี ย บ
มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.10 อานวยการ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัส ดุ ที่ใช้ในงานด้ านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.11 ตรวจสอบสั ญ ญาก่ อ สร้าง บ ารุ ง บู ร ณะซ่ อ มแซมและอ านวยความปลอดภั ย
รวมถึงการแก้ไขสั ญ ญางานวิศ วกรรมโยธา ที่ มีความยุ่งยากและซับ ซ้อน เพื่ อให้ งานมีคุณ ภาพเป็ น ไปตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
1.12 ถ่ า ยทอดความรู้ จั ด ท าคู่ มื อ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและโครงสร้ า งพื้ น ฐานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.13 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ การทดลอง และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกาหนดตามสัญญา
1.14 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนวางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ านวิ ศ วกรรมโยธาของหน่ ว ยงาน และแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ ประสาน
การทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้อ งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่ อสร้ างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ข้อคิด เห็นหรื อ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้ างพื้ น ฐานในความรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ที่ มีค วามยุ่ งยากและซั บ ซ้อ นแก่ห น่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 ตรวจสอบ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรโยธา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
หรื อ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ากว่านี้ โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ งานด้ านวิศ วกรรมโยธา หรือ งานอื่น ที่ เกี่ ย วข้ องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรม
โยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ
แก้ปั ญ หาขัดข้องในการปฏิบั ติงานในหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบ เพื่ อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบการสารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ
ประมาณราคา ควบคุม งานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรือ
งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่วมวางแนวทาง และกาหนดข้อกาหนด รายละเอียด คุณสมบัติ และคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ ต่างๆ
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาอย่างสูงสุด
1.4 บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสารวจ การออกแบบ การเขียน
แบบ และการวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน
เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ได้ แผนผั งโครงการ และโครงสร้างที่ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และสอดคล้ อ งตามมาตรฐานงาน
วิศวกรรมโยธา
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสารวจ การวิเคราะห์ และการ
คานวณการปฏิบั ติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณ ลักษณะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่กาหนดไว้
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1.7 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคานวณโครงสร้างทางวิศวกรรม
โยธา การประมาณราคา และการจัดทาราคากลาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.8 ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.9 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อ กาหนด กฎ ระเบียบ
มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.11 อานวยการ ศึกษา วิจัย และทดสอบวัส ดุ ที่ใช้ในงานด้ านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.12 ตรวจสอบสั ญ ญาก่ อ สร้าง บ ารุ ง บู ร ณะซ่ อ มแซมและอ านวยความปลอดภั ย
รวมถึงการแก้ไขสัญญาและแก้ไขแบบงานวิศวกรรมโยธา ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก เพื่อให้งานมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.13 ถ่ า ยทอดความรู้ จั ด ท าคู่ มื อ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและโครงสร้ า งพื้ น ฐานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ให้คาปรึก ษา แนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.14 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากแก่หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิ น ข้อ มูล ปรับ ปรุง จั ด ท าฐานข้ อมู ล หรือระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมโยธา เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรโยธาหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3

626
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ความเห็นชอบ แบบ แผนผัง แบบก่อสร้าง รายการคานวณต่าง ๆ เพื่อให้การ
ก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง
1.2 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมโยธาที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice)
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการต่างๆ ด้านการโยธาบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
1.5 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิ ศ วกรรมโยธา เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 กาหนดแนวทางการศึกษา วิจัย ทดสอบ และรับรองวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและ
บูรณะซ่อมแซม เพื่อให้งานก่อสร้าง ซ่อมแซมมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.7 วางมาตรการการตรวจสอบสัญญาจ้างและงานก่อสร้าง รวมถึงการแก้ไขสัญญา
และรูป แบบในกรณี ที่ งานก่อสร้างไม่ส ามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบ เพื่อให้ การก่อสร้างมี คุณ ภาพสู งและ
ใกล้เคียงรูปแบบและข้อตกลงที่ตกลงกันไว้มากที่สุด
1.8 ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่สาคัญทางวิศวกรรมโยธา และโครงสร้าง
พื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
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1.9 วางแนวทางเพื่อวางแผน กาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.10 เป็ น ผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในระดับชาติ
เพื่อชี้แจงตอบปัญหา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในงานวิชาการ
1.11 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมโยธาแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจงและตอบปัญหาที่สาคัญทางวิศวกรรมโยธา หรือ
อานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก าหนดแนวทางการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมโยธา เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุ นภารกิจของหน่วยงาน และเป็นใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมโยธา เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานวิศวกรรม
โยธา หรื องานอื่น ที่ เกี่ย วข้ องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี หรือ ดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา หรืองาน
อื่นที่เกีย่ วข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

สถาปัตยกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลนอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลนต่ าง ๆ เกี่ยวกับ
ผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
สถาปนิก
ระดับปฏิบัติการ
สถาปนิก
ระดับชานาญการ
สถาปนิก
ระดับชานาญการพิเศษ
สถาปนิก
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ การก าหนดรายละเอี ย ดโครงการทาง
สถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทาแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม
หลัก จัดทางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และ
ให้ได้สถาปัตยกรรมทีม่ ีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่ า งแบบ ออกแบบ และเขี ย นแบบด้ า นสถาปั ต ยกรรม เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ บบ
สถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กาหนดไว้
1.5 คานวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา และจัดทาราคาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างการตกแต่งอาคารสถานที่ และการผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
ด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ตรวจสอบคุ ณ ภาพอาคาร และสถานที่ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ อ าคารและ
สถานที่ต่างๆ มีความถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา สารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ และจัดทาเอกสาร และสรุป
รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องด้ านสถาปั ต ยกรรม รวมทั้ งฐานข้อ มู ล ด้านสถาปั ต ยกรรม เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.9 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและ
เมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.10 ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมและต่ อ เติ ม รวมถึ ง งานอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนด

632
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒ นา
องค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
1.12 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการวาง
แผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
สถาปัตยกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล /ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ งานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผู้ ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสู งในงานวิชาการสถาปัตยกรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู ง ในงานวิ ช าการสถาปั ต ยกรรม ปฏิ บั ติ ง าน ที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เคราะห์ เพื่ อ การก าหนดรายละเอี ย ดโครงการทาง
สถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทาแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม
หลัก จัดทางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน และให้
ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ควบคุ ม และดู แ ลการร่ า งแบบ การออกแบบ และการเขี ย นแบบด้ า น
สถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ใน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พรบ. ควบคุมอาคาร
ที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุม ติดตาม และดูแลการก่อสร้าง และการตกแต่งอาคาร สถานที่ และสิ่ ง
ปลูกสร้างต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ถู กต้องตามแบบ
แปลนมาตรฐาน และหลักสถาปัตยกรรมที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม และดูแลการศึกษา การสารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ
และการจัด ท าเอกสาร และการสรุ ป รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ยวข้ องด้านสถาปั ตยกรรม รวมทั้ งฐานข้อ มู ล ด้ าน
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานด้ า นสถาปั ต ยกรรมให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงาน
ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถน าไปปฏิ บั ติ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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1.8 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.9 ควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมและต่ อ เติ ม รวมถึ ง งานอนุ รั ก ษ์ ท าง
สถาปัตยกรรมหลัก เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนด
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒ นา
องค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.12 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรื อ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานตามแผนงาน โครงการ และ
กิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมของหน่ ว ยงาน และแก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถิ ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล /ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.6 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม หรืองาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ. ก.ท . ห รื อ ก.อบ ต. ก าห นด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าห นดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และ ให้ลด
เป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่น ที่ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิ ช าการ สถาปั ต ยกรรม ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ออกแบบ จัดทาแบบ อานวยการสร้าง
แบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอนของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง
1.2 บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมด้ านสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการร่างแบบ การออกแบบ และการ
เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการ
แก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน
และ พรบ. ควบคุมอาคารที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการค านวณโครงสร้ า งทาง
สถาปัตยกรรม การประมาณราคา และการจัดทาราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างการตกแต่งอาคารสถานที่ และการ
ผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการก่อสร้าง และการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ที่ถูกต้องตามแบบแปลนมาตรฐาน และหลักสถาปัตยกรรมที่กาหนดไว้
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1.7 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสารวจอาคาร สถานที่
และภูมิประเทศต่างๆ และการจัดทาเอกสาร และการสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
ฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรม
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 พัฒ นาและปรับปรุงระบบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.11 ตรวจสอบอาคารและงานที่ออกแบบ และให้คาแนะนาหรือแนะนาขั้นตอนการ
ทางานเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
1.12 กาหนดกรอบการศึกษา สารวจ รวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการ
ออกแบบวางผังและการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.13 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและ
เมือง รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.14 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทาคู่มือ เกณฑ์
มาตรฐาน แนวทาง ในการพัฒนาวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.3 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่างๆ
4.4 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.5 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
4.6 กอบรมและให้ คาแนะน าแก่เจ้าหน้ าที่ ระดั บรองลงมาเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพให้ กั บ
บุคลากรในหน่วยงาน
4.7 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางสถาปัตยกรรม เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานสถาปัตยกรรม หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สถาปนิก

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สถาปัตยกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ สถาปัตยกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสถาปัตยกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice)
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานด้าน
สถาปัตยกรรมให้มคี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 จัดทาราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ออกแบบ จัดทาแบบ อานวยการสร้าง
แบบ ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอนของหน่วยงาน และให้ได้สถาปัตยกรรม
ที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้อง
1.4 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรมบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.5 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒ นา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.6 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้าน สถาปัตยกรรม เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
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1.8 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อ ให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถให้บริการด้านสถาปัตยกรรมแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาอย่างแท้จริง
1.9 ตรวจสอบอาคารและงานที่ออกแบบ และให้คาแนะนาหรือแนะนาขั้นตอนการ
ทางาน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง
1.10 ออกแบบอาคารและสิ่ งก่ อ สร้า งต่ างๆ ที่ ซั บ ซ้ อ นเป็ น พิ เศษ เพื่ อ ให้ ได้ งานที่ มี
คุณภาพ
1.11 ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแบบ แผนผัง แบบก่อสร้าง รายการคานวณต่าง ๆ
เพื่อให้การก่อสร้างตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง
1.12 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.14 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.15 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
การดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสถาปัตยกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดย
เอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
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4.3 ให้ ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมระดับต้นทุกสาขาแก่บุคคลทั่วไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4.4 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
4.5 ให้บริการด้านการตรวจสอบอาคารทางราชการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
4.6 ฝึกอบรมและให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
4.7 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางสถาปัตยกรรม เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ การพิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง าน
สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิ บัติงานสถาปัตยกรรม
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

3703646

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ผังเมือง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การวางแผนและวางโครงการผังเมือง การวางและจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะด้านการวางแผนผัง
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิ น ทุก ประเภท วางแผนผั งระบบเส้ น ทางคมนาคมและขนส่ ง วางแผนผั งระบบกิจ การ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆตามที่กาหนดในกางวางผังเมือ การออกแบบวาง
แผนผังโครงการและจัดทารายละเอียดในการดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรื อวัตถุสถานเพื่อ
การผังเมือง การเสนอมาตรการ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านผังเมือง การตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักผังเมือง
ระดับปฏิบัติการ
นักผังเมือง
ระดับชานาญการ
นักผังเมือง
ระดับชานาญการพิเศษ
นักผังเมือง
ระดับเชี่ยวชาญ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ผังเมือง

ชื่อตาแหน่ง

นักผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้ น ที่ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูล เพื่อการวางและจัดทาผังเมือง
ประเภทต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา จั ด การ ประมวลผล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ
1.3 ค้นคว้า พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผังเมือง
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวางผังเมือง
1.4 ร่วมกาหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาทางผังเมือง หรือดาเนินการแก้ปัญหา
ผังเมืองหรือการสงวนพื้นที่หรือ รักษาวัตถุสถาน เพื่อให้การจัดผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1.5 ตรวจสอบและดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการกันแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อป้องกัน
การบุกรุกที่ดินสาธารณะ
1.6 วางและจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ กาหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ระบบเมือง
และการตั้ งถิ่น ฐาน แผนผั งการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น แนวทางการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและบริก ารสั งคม
ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามที่กาหนดในการวางผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ เมืองและชนบทเป็นไปอย่าง
สมดุล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดี
1.7 วางและพั ฒนาตามโครงการจั ดรูปที่ ดิ นเพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่ ตลอดจนสนั บสนุ น
ภาคเอกชนในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 วางและจัดทาแผนผัง โครงการต่างๆ และจัดทารายละเอียดในการดาเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง และดารงรักษาพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินโครงการผังเมืองเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
1.9 จัดทาข้อกาหนด มาตรการ แนวทางด้านผังเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ใน
ทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผังเมือง
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท าคู่ มื อ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง และงาน
วิชาการทางด้านผังเมือง
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1.11 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการวางและจัดทาผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่
1.12 ติดตาม ตรวจสอบ และให้ ความเห็ นด้านการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง
1.13 ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งประเภทต่ าง ๆ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การวางผังเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานการผังเมือง
1.14 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง แก่ บุ คคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา ชี้แจง และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในระดับเบื้องต้น แก่ภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ท าโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมิ น ผล และ
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
สถาปั ตยกรรม สถาปั ตยกรรมผั งเมือง หรือสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
สถาปั ตยกรรม สถาปั ตยกรรมผั งเมือง หรือสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ น
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริญ ญาเอกหรือ คุณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิช าหรือ
ทางการจัดการผังเมือง ผังเมือง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม วิจิตร
ศิลป์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 1
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 1
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 1
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 1
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 1
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 1
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 1
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 1
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 1
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการด้านผังเมือง ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการ ด้านผังเมือง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ติดตามและดูแลการรวบรวม วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูล เพื่อการวาง
และจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา จั ด การ ประมวลผล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ
1.3 ควบคุม ติดตามและดูแลการค้นคว้า พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบผังเมืองให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวาง
ผังเมือง
1.4 กาหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาทางผังเมือง หรือดาเนินการแก้ปัญหาผัง
เมืองหรือการสงวนพื้น ที่ห รือรักษาวัตถุสถาน เพื่อให้การจัดผั งเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1.5 ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการกันแนว
เขตที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
1.6 ควบคุม ติดตามและดูแลการวางและจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ กาหนดนโยบาย
การพัฒ นาพื้นที่ ระบบเมื องและการตั้งถิ่นฐาน แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวทางการพัฒ นาโครงสร้าง
พื้น ฐานและบริการสังคม ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามที่กาหนดในการวางผังเมือง เพื่อให้ การพัฒ นาพื้นที่
เมืองและชนบทเป็นไปอย่างสมดุล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ สัง คม และ
สภาพแวดล้อมที่ดี
1.7 วางและพั ฒนาตามโครงการจั ดรูปที่ ดิ นเพื่ อการพั ฒนาพื้ นที่ ตลอดจนสนั บสนุ น
ภาคเอกชนในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 วางและจัดทาแผนผัง โครงการต่างๆ และจัดทารายละเอียดในการดาเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง และดารงรักษาพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินโครงการผังเมืองเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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1.9 จัดทาข้อกาหนด มาตรการ แนวทางด้านผังเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ใน
ทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ท าคู่ มื อ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง และงาน
วิชาการทางด้านผังเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมือง
1.11 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการวางและจัดทาผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่
1.12 ติดตาม ตรวจสอบ และให้ ความเห็ นด้านการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง
1.13 ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งประเภทต่ าง ๆ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การวางผังเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานการผังเมือง
1.14 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.15 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับส านั กหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แจง และเผยแพร่ข้ อมู ล ข่ าวสาร และความรู้ ในระดั บที่ มี ความ
ยุ่งยาก แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้บั งคับบั ญชา เพื่อ สนั บสนุนการจัดทาโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษา ตอบปั ญ หา ด้ านวิ ช าการผั งเมื อ งและการปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายผังเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานงานวางและจัดทาผังเมือง
หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ. ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และ ให้ลดเป็น
2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการวางผังเมือง การวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.8 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
ด้านผังเมือง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการ ด้านผังเมือง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทางรวมถึงควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการ
รับผิดชอบงานในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 กากับดูแลการศึกษา จัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ
1.3 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและจัดทาผังเมืองประเภท
ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
1.4 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสารวจ จัดการ ประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ ให้มัประ
สิทธิภาพสูงสุด
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ
รวมถึงกาหนดนโยบายการพัฒ นาพื้นที่ ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผัง
ระบบคมนาคมและการขนส่ง แผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานและบริการสังคม ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามที่กาหนดในการวางผังเมือง เพื่อให้ การพัฒ นาพื้นที่
เมืองและชนบทเป็ น ไปอย่างสมดุล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภ าพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมที่ดี
1.6 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางและพัฒนาตามโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 กาหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาทางผังเมือง หรือดาเนินการแก้ปัญหาผัง
เมืองหรือการสงวนพื้น ที่ห รือรักษาวัตถุสถาน เพื่อให้การจัดผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
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1.8 ควบคุม ติดตามและดูแลการตรวจสอบและดูแลที่สาธารณะ รวมถึงการกันแนว
เขตที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ
1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการส่งเสริม สนับสนุน และจัดทากระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการวางและ
จัดทาผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่
1.10 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแ ลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง
1.11 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ท าคู่ มื อ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง และงาน
วิชาการทางด้านผังเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมือง
1.12 ให้คาปรึกษา และกาหนดทางในการจัดทาข้อกาหนด มาตรการ แนวทางด้านผัง
เมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ผังเมือง
1.13 กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง
และงานวิชาการทางด้านผังเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านการผังเมือง
1.14 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการวางและจัดทาผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่
1.15 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานผังเมือง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถ
สนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.16 สอนงาน ถ่ ายทอดความรู้ หรื อถ่ ายทอดฝึ กอบรมแก่ เจ้ าหน้ าที่ ในระดั บรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.17 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แจง ให้ ข้ อคิ ดเห็ น ในที่ ประชุ มคณะกรรมการหรื อคณะท างานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แจง และเผยแพร่ข้ อมู ล ข่ าวสาร และความรู้ ในระดั บที่ มี ความ
ยุ่งยากซับซ้อน แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือ
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บั งคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการ แผนงาน การประสานงาน การ
ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง
4.2 ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้านวิชาการผั งเมืองและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตระหนักถึงความสาคัญของงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานงานวางและจัดทาผังเมือง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการวางผังเมือง การวางแผนภาคและ
เมือง การวางแผนชุมชนเมืองและหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านผั งเมือง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิช าการที่ ยากและซั บ ซ้ อนมากและมี ผลกระทบในวงกว้ าง และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านผังเมือง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา กาหนดแนวทาง พัฒนาองค์ ความรู้ ตลอดจนเทคนิค
ด้านการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล เพื่อการวางและจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ
1.2 กาหนดนโยบาย แนวทางการ พัฒนากระบวนการวางและจัดทาผังเมืองประเภท
ต่ า งๆ ก าหนดนโยบายการพั ฒ นาพื้ น ที่ ระบบเมื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐาน แผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคม ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามที่กาหนดในการวางผังเมือง
เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ เมืองและชนบทเป็นไปอย่างสมดุล มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดี
1.3 กาหนดนโยบายและแนวทางการวางและพัฒนาตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา
พื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนภาคเอกชนในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 กาหนดนโยบายและแนวทางการวางและจัดทาแผนผัง โครงการต่างๆ และจัดทา
รายละเอียดในการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และดารงรักษาพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินโครงการผังเมืองเป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้
1.5 กาหนดนโยบายและแนวทางการจัดทาข้อกาหนด มาตรการ แนวทางด้านผังเมือง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมือง
1.6 วิจัยหรือจัดทาผลงานด้านวิชาการผังเมือง เพื่อให้นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
1.7 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานผังเมือง เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒ นางานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.8 ให้คาปรึกษา แนะนา ในการจัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการผังเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานการวางและจัดทาผังเมือง
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อการวาง
นโยบายผังเมืองในระดับท้องถิ่นขนาดใหญ่ เพื่อให้ ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนดนโยบาย มาตรการ
ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่ างๆกั บบุ คคล หน่ วยงาน หรื อองค์ กรอื่ น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 อ านวยการถ่ ายทอดความรู้ ให้ ค าแนะน า ชี้ แจง และเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ าวสาร
และความรู้ในระดับที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการ
แผนงาน การประสานงาน การประเมินผล และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ผังเมือง
4.2 ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา ที่ มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ด้านวิชาการผั งเมืองและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสาคัญของงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานงานวางและ
จัดทาผังเมือง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารง
ตาแหน่ งอย่างอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิ บัติงานด้านการวางผั งเมือง
การวางแผนภาคและเมือง การวางแผนชุมชนเมืองและหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 4
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 4
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 4
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 4
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ป ฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลั กษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ยวกับ การออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุมและอานวยการสร้างในสาขา
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล การค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย ทดสอบ หาข้ อ มู ล และสถิ ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบวินิ จ ฉัย งานวิศ วกรรมเครื่อ งกล การวางโครงสร้างหรือประกอบสิ่ งใด ๆ ในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล การอานวยการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้ านวิศวกรรมเครื่องกล การให้
คาปรึกษาแนะน าหรื อตรวจสอบที่ เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งงานดังกล่ าวข้างต้นนี้ ต้องมี
ลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับชานาญการ
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรรมเครื่องกล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิ ต อานวยการใช้
กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานที่ดี
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.4 จั ด ท า หรื อ ร่ ว มจั ด ท าข้ อ ก าหนดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะ
(Specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
1.5 ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความ
พร้อมสมบู รณ์ ในการปฏิบั ติงาน เพื่อเป็ นการยืดอายุการใช้งาน และให้ ส ามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้
1.7 ควบคุ ม และดู แ ลการสร้ า ง การผลิ ต และการด าเนิ น การต่ า งๆ ด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
1.8 สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับแต่ละงาน
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.10 คิดค้น ออกแบบ และพั ฒ นาระบบติดตั้ง ระบบซ่อมบ ารุง และระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
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1.11 จั ดท าข้ อกาหนด รายละเอี ยด และคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่องมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล
รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.13 ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุ นการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.14 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสู งในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ ควบคุม
การสร้างหรือการผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ออกแบบ และวิจัยคิดค้ นการพั ฒ นางานวิศ วกรรมเครื่องกล เพื่อส่ งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ควบคุมประเมิน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการ
วางแผน นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 จั ด ท า และตรวจสอบข้ อ ก าหนดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณ ะเฉพาะ
(specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุ ม และดู แ ลการซ่ อ มแซม และการบ ารุ งรั ก ษาเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.7 ควบคุม ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่ล ะโครงการที่
รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ าการปฏิ บั ติ งานของเครื่อ งจัก รกลเป็ น ไปอย่ างถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และตรงตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.8 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดูแ ลการสร้าง การผลิ ต และการด าเนิ น การต่ างๆ ด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
1.9 ควบคุม และดูแลการสารวจ การวิเคราะห์ และการคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ
ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน
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1.10 ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห์ และการออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.11 ควบคุม และดูแลการคิดค้น การออกแบบ และการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซ่อม
บารุง และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมี
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เครื่องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.13 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.14 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การ และการจั ด ท าโครงการ และกิ จ กรรมด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.15 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับ ที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ห น่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้
สอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จั ดเก็บ ข้อ มูล ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดท าฐานข้อ มูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ. ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ก าหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และ
ให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้อ งปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 อานวยการ ควบคุมงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การสร้างหรือการ
ผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกลในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 กากับดูแลการออกแบบ วิจัย และพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการวางแผน
นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1.4 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าข้ อ ก าห นดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษ ณ ะเฉพ าะ
(specifications) เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 วางแผน ติ ดตาม และประเมินผลการซ่ อมแซม และการบ ารุงรักษาเครื่องมื อ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และ
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่
ละโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรง
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.7 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการสร้ า ง การผลิ ต และการ
ด าเนิ น การต่ า งๆ ด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
วิศวกรรมเครื่องกล
1.8 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสารวจ การวิเคราะห์ และการ
คานวณการปฏิบั ติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สามารถกาหนดคุณ ลักษณะของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน
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1.9 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิ เคราะห์ และการ
ออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.10 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคิดค้น การออกแบบ และการ
พั ฒ นาระบบติ ด ตั้ ง ระบบซ่ อ มบ ารุ ง และระบบต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมเครื่อ งกล เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.11 ร่วมวางแนวทาง และกาหนดข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เครื่ องมือ อุปกรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.12 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุป
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่ อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.13 บริ ห ารจั ด การโครงการ และกิ จ กรรมด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.14 ให้ ความ รู้ ด้ าน งาน เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งจั ก รกล ยาน พ าห น ะ และด้ าน
วิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.15 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.17 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

671
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลใน
ระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก ากั บ ดู แลการจั ด ท าฐาน ข้ อมู ลห รื อ ระบบ สารสนเท ศที่ เกี่ ยว กั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่าง
อื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.8 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้ องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับดูแล หรือกาหนดแนวทางงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การ
สร้างหรือการผลิต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกลในระดับที่ยุ่งยากมาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 วางแนวทางการออกแบบ วิจัย และพัฒนางานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.4 กลั่ น กรอง และให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าข้ อ ก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมเครื่องกลที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้การปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกลมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.7 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมเครื่ องกล เพื่อเป็ น แนวทางการด าเนิน งานของหน่ว ยงานให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้อย่างตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
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1.9 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมเครื่ องกลแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง
1.10 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล เพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ศึกษาความรู้เทคนิ คใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญทางวิศวกรรมเครื่องกล
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก าห น ด แ น ว ท างก ารจั ด ท าฐ าน ข้ อ มู ล ห รื อ ระบ บ ส ารส น เท ศ ใน งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องกล ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ การพิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง าน
วิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การออกแบบและค านวณอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า การควบคุ ม การก่ อ สร้ า งในสาขาวิ ศ วกรรมไฟ ฟ้ า
การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย
งานวิศวกรรมไฟฟ้า การวางโครงการสร้างหรือประกอบสิ่งต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การให้คาปรึกษา
แนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การอานวยการติด ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการอานวยการ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การอานวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กาหนดไว้สาหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับชานาญการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 ศึกษาและกาหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการ
ผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3 ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บารุงรักษาระบบไฟฟ้ า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง
ปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
1.4 ตรวจสอบ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นางานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
1.5 จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.6 จัดทาข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ได้เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.7 จั ดท าข้อ มูล เอกสาร และสรุปรายงานต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า
รวมทั้ งฐานข้อ มู ล ด้ า นวิศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ เป็ นข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ในการปรับปรุง และพั ฒ นางานด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ความรู้ด้านงานเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่
บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุป กรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ให้ มีความพร้อ ม
สมบู ร ณ์ ในการปฏิ บั ติงาน เพื่อเป็ น การยืด อายุการใช้งาน และให้ ส ามารถใช้ประโยชน์ จากเครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
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1.11 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละ
โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.12 ส ารวจ วิเคราะห์ และค านวณการปฏิ บั ติ งานต่ างๆ ทางด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ า
เพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าต่ างๆ ที่ ถู กต้ อ ง ตรงมาตรฐาน และ
เหมาะสมกับแต่ละงาน
1.13 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการท างานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดในการ
ปฏิบัติงาน
1.14 คิดค้น ออกแบบ และพั ฒ นาระบบติดตั้ง ระบบซ่อมบ ารุง และระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภ าพ และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.15 ดาเนิ น การ และจัด ทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนุ น การด าเนิ น งานด้ านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น และเกิ ด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย หรื อร่วมดาเนินการวาง
แผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานตามที่ ได้ รั บ มอบหมายชี้ แ จงและให้
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ข้อมูล ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่ เกี่ ย วกั บ งานวิศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น ภารกิจ ของหน่ ว ยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดีย วกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิ ช าการวิศ วกรรมไฟฟ้ า ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรือ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 ศึกษาและกาหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการ
ผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3 วางโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบ
มีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
1.4 ตรวจสอบ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นางานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
1.5 จัดทา และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ควบคุม และดูแลการซ่อมแซม และการบารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
1.8 ควบคุม ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.9 ควบคุม และดูแลการสารวจ การวิเคราะห์ และการคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกต้อง
ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน
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1.10 ควบคุ ม และดู แ ลการศึ ก ษา การวิ เคราะห์ และการออกแบบเครื่อ งมื อ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.11 ควบคุม และดูแลการคิดค้น การออกแบบ และการพัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซ่อม
บารุง และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อกาหนด รายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่ องมือ และอุป กรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้ ได้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.13 ควบคุม และดูแลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.14 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การ และการจั ด ท าโครงการ และกิ จ กรรมด้ า น
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนุ น การด าเนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.15 ให้ความรู้ด้านงานเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่
บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.16 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของหน่ วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ข้อมูล คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสูง
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้
ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จั ดเก็บ ข้อ มูล ทาสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดท าฐานข้อ มูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
หรื อ ก.อบต. เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ โดยจะต้อ งปฏิ บั ติงานด้านวิศ วกรรมไฟฟ้ า หรืองานอื่น ที่ เกี่ ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม วางแผนโครงการ และอ านวยการทดสอบรูป แบบและขั้ น ตอนการ
ก่อสร้าง การผลิต การติดตั้งและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อความถูกต้อง ปลอดภัยต่อการใช้งาน
1.2 วิจัยและพัฒ นาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญ ญาณ
เตือนอัคคีภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
1.3 พิ จ ารณาข้ อ มู ล ออกแบบ ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการออกแบบระบบไฟฟ้ า
ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ความถูกต้องและประหยัดพลังงาน
1.4 กากับดูแลการจัดทา และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 ให้ความรู้ด้านงานเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่
บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.6 พัฒ นาและปรับปรุงระบบงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.8 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุ คลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการซ่อมแซม และการบารุงรักษา
เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน
และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
1.11 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.12 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสารวจ การวิเคราะห์ และการ
คานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน และเหมาะสมกับแต่ละงาน
1.13 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ และการ
ออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.14 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคิดค้น การออกแบบ และการ
พัฒนาระบบติดตั้ง ระบบซ่อมบารุง และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.15 บริหารจัดการโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่ อส่ งเสริ ม และสนุ น การดาเนิ น งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ าให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น และเกิด ประโยชน์ แ ก่
ประชาชน ชุมชน และสังคม
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ชี้ แ จง ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการหรื อ คณะท างานต่ า งเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับที่สูงมาก
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ห รื อ ระบ บสารสน เท ศที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรเครื่องไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรเครื่องไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับ ซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม กากั บ ดู แลหรือก าหนดแนวทางงานด้านวางโครงการ ออกแบบและ
คานวณ การสร้าง การผลิต อานวยการใช้ การกาหนดมาตรฐาน ติดตั้ง ทดสอบ หรือซ่ อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมไฟฟ้าในระดับสูง เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุด
1.2 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 วางแนวทางการออกแบบและพัฒนา ระบบงานไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย ความถูกต้องและประหยัดพลังงาน
1.4 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้การปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้ามีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.5 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งตรงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.7 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาอย่างแท้จริง
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1.8 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ให้คาปรึกษา คาแนะนา แก้ไขปัญหาที่สาคัญทางวิ ศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.11 กลั่นกรอง และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
1.12 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.13 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานัก รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.4 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญทางวิศวกรรมไฟฟ้า
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กาหนดแนวทางการจัดทาฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประกอบการเรียน
การสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ช านาญ การพิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง าน
วิศวกรรมไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานวิศวกรรม ไฟฟ้า
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 4
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 4
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 4
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 4
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 4
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4

3706694

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ งต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางด้ า นวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคานวณด้านวิศวกรรมสุขาภิ บาล การค้นคว้า
การวิเคราะห์ การทดสอบ การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ การวินิจฉัย
งาน วิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม การวางโครงการก่ อ สร้า งในสาขาวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การให้คาปรึกษา แนะนาหรือควบคุมตรวจสอบที่ เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาวิศวกรรม
สุขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ซึ่งงานดังกล่ าวข้างต้นนี้ ต้องมีลั กษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่
กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จาเป็นต้อใช้ผู้มีความรู้ความชานาญในวิชาการ วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติการ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับชานาญการ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับชานาญการพิเศษ
วิศวกรสุขาภิบาล
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ
ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ และวางผั งโครงการ โครงสร้ าง และระบบทาง
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบระบายน้า
ระบบน้ าทิ้ง เป็ น ต้ น เพื่ อให้ ได้แ ผนผั งโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศ วกรรมสุ ขาภิ บาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ ถู กต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
1.3 สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ
ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และคานวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ส ารวจ เฝ้ าระวั ง และตรวจวั ด มลพิ ษ ประเภทต่ า งๆ จากสถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์และสรุปผล
เพื่ อใช้ ในการตั ดสิ น ใจในการดาเนิ น งานและแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ให้ ถูกต้ องตามหลั กวิช าการด้านวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนิ น การ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.7 ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
1.8 รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
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1.9 ควบคุม ดูแล และจัดจ้าง ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
1.10 อานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชั้นงาน หรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
1.11 รับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องงานสุขาภิบาลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ปัญหาน้าเสีย ปัญหาการบาบัดน้าเสีย เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียน
และข้อร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
1.12 ศึกษา คิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
เพื่อให้มีระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือร่วมดาเนิน การวางแผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
วิศวกรรมสุ ขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน และต้องได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1

698
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุง่ ความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ ศึกษา
ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ควบคุม สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสร้าง และระบบ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบระบาย
น้า ระบบน้าทิ้ง เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่ ถู กต้ อง เหมาะสม และสอดคล้ องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม
1.3 ควบคุม สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วัสดุต่างๆ ในการปฏิบั ติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่
กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และคานวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ควบคุ ม ส ารวจ เฝ้ า ระวั ง และตรวจวั ด มลพิ ษ ประเภทต่ า งๆ จากส ถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนิ น การ และจัดทาโครงการ และกิ จกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
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1.7 ออกแบบ และวิ จั ย คิ ด ค้ น การพั ฒ นางานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.8 ควบคุม ดูแล และจัดจ้าง ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
1.9 ถ่ายทอดความรู้ จัดทาคู่มือ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานวางโครงการ กาหนด
หลักสูตรและฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 อานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชิ้นงานหรือระบบให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงาน โครงการ และกิ จกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้ องต้น แก่ส มาชิกในทีมงาน หน่ วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสั มฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับ งานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนและถ่ายทอดความรู้ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดทาเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศ วกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการและใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง วิ ศ วกรสุ ข าภิ บ าล ระดั บ
ปฏิบั ติการ ข้อ 2 และให้ ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ
ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 3 หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ ก .จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่านี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 2
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 2
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 2
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 2
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

703
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 อานวยการ ควบคุมงานวางโครงการ ออกแบบและคานวณ การสร้างหรือการ
ผลิ ต อานวยการใช้ กาหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทอลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่ยุ่งยาก เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.2 ร่วมพิจารณา สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสร้าง และ
ระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบ
ระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง เป็ น ต้น เพื่อให้ ได้ แผนผั งโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุ ขาภิบ าล
วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มต่ าง ๆ ที่ ถู กต้ อ ง เหมาะสม และสอดคล้ อ งตามมาตรฐานงานวิ ศ วกรรมสุ ขาภิ บาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 ร่ ว มพิ จ ารณา ส ารวจ วิ เคราะห์ และค านวณการปฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ ทางด้ า น
วิศวกรรมสุขาภิบ าล วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ สามารถออกแบบและกาหนดคุณ ลักษณะของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ ถูกต้อง และตรง
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ และค านวณโครงสร้ าง และระบบต่ า งๆ ทางวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ร่ว มพิ จ ารณา ส ารวจ เฝ้ าระวัง และตรวจวัด มลพิ ษ ประเภทต่างๆ จากสถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 บริหาร ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
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1.7 กากั บ ดู แลการออกแบบ วิ จัย และพั ฒ นางานวิศวกรรมสุ ขาภิ บ าล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.8 เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประกอบการวางแผน นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุ ง งานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.9 กากับ ดูแล การจัดทาข้อกาหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบั ติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางระบบและแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงาน รวมทั้งประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แจงในเรื่ องเกี่ ยวกั บ งานวิ ศวกรรมสุ ขาภิ บ าล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับที่ยากมาก หรืออานวยการถ่ายฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 กากับ ดูแลการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงาน วิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะทีจ่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 3
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 3
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 3
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 3
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 3
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 3
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 3
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 3
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 3
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 3
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 3
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

วิศวกรสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการวิศวกรรสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริห ารงานทุกด้านของงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้ อมที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บูรณาการ เชื่อมโยง และประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล (Best Practice)
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อ
พั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับ งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ แน่ใจว่าการดาเนินการต่ างๆ ด้าน
สุขาภิบาลบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
1.4 ก าหนดมาตรฐานงาน พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด
1.5 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทางานของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
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1.7 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถให้บริการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง
1.8 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.9 วางแผน และจั ด อั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง มอบหมายหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนได้รับลักษณะ
งานและปริ ม าณงานที่ เหมาะสมกับ ความรู้ ความสามารถ และศั กยภาพ และเกิด ความเป็ น ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
1.10 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิ บัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.11 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.12 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรมมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติ ดตามประเมิ น ผล เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานด้ านวิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มบรรลุ ต าม
เป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรือ ค าแนะน าด้ านวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม
แก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่ งแวดล้ อ มภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในระดั บ ที่ ซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ ส ถานประกอบการ โรงงานอุ ต สาหกรรม
ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
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4.2 กาหนดแนวทางการพัฒ นา การปรับปรุง และการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่ เกี่ ย วกั บ งานวิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อให้ มี ความทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุบั น
และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 จั ด ท าเอกสารวิ ช าการ ต ารา และคู่ มื อ ทางวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
2. เคยดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และปฏิบัติงานวิศวกรรม
สุ ขาภิ บ าล วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม หรื องานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่า งอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 4
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 3
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 3
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 3
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 3
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 4
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 3
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 3
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 4
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานช่าง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการช่างต่างๆ เช่น งาน
ช่างโยธา งานช่างก่อสร้าง งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเทคนิค งานช่างเครื่ องกล งานช่างโลหะ งาน
ช่างเครื่องยนต์ งานชลประทาน งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสถาปัตยกรรม งานประปาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและ
ทะเบี ยนสิ่ งก่อสร้างท้องถิ่น การออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง การวางโครงการ
ก่อสร้าง การสารวจ และรังวัดที่ดิน และที่สาธารณะ การควบคุมดูแล ตรวจสอบติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรั บ ปรุ งแก้ ไข ซ่อ มแซม บ ารุ งรั ก ษาในงานด้ านการช่างต่ างๆ เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้ า
แหล่ งน้ าสาธารณะ อาคาร ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ สิ่ งก่ อ สร้าง และสิ่ งสาธารณประโยชน์ อื่ น ๆ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งควบคุม การใช้ บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ ข องหน่ ว ยงานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ การด าเนิ น การฝึ ก อบรม สั ม มนา ศึ ก ษา ดู ง าน
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานที่เกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานช่าง
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานช่าง
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานช่าง
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานช่าง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานช่าง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต้น ที่ ต้ องใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานช่างต่างๆ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ เก็บ รวบรวมข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ งานด้ านการช่ างต่ างๆ เช่น การ
ออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดิน
และที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ เช่น
ถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า แหล่งน้าสาธารณะ ประปาท้องถิ่น ไฟฟ้าสาธารณะ อาคาร สิ่งก่อสร้าง
และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.3 ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างต่าง ๆ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการจัดการงานช่าง การทางานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานด้านจัดการงานช่างร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ด้านจัดการงานช่าง ข้อเท็จจริงแก่บุคคล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้า ใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
การช่างต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านการช่าง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ก่ อ สร้ า ง โยธา ส ารวจ ไฟฟ้ า เครื่ อ งกล การจั ด การงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 1
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 1
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 1
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 1
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 1
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 1
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 1
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 1
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 1
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 1
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 1
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 1
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 1
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 1
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 1
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 1
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานช่าง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานช่าง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง ในด้ านการ
ช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสู งในด้านการจัดการงานช่างต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน
เกี่ ย วกั บ งานด้ า นการช่ า งต่ า งๆ เช่ น การออกแบบทางด้ า นการช่ า ง การค านวณทางด้ า นการช่ า ง
การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดินและที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ
เช่ น ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ทางเท้ า แหล่ ง น้ าสาธารณะ อาคาร ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ก ากั บ ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ งาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.4 วิเคราะห์ และแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์ รายงาน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลด้านการช่างต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 ก ากั บ ดู แ ล ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานในโครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ท ราบ
ผลการดาเนินงานและนามาแก้ไขปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐานการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร การก่อสร้าง การใช้ที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การจัดการด้านการช่างต่างๆ เป็นไป
ตามกฎหมายที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดาเนินการวางแผนการจัดการงานช่าง การทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานด้านจัดการงานช่างร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็น
และคาแนะนาเบื้องต้น แก่ส มาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น ด้านจัดการงานช่างแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 อบรมให้ ค วามรู้ และประชาสั ม พั น ธ์แ ละเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ งาน
ด้านการช่างต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานด้านการช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็ น ๒ ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๓ หรือตาแหน่งอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่า ตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานด้านการช่างต่าง ๆ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 2
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 2
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
ระดับ 2
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ระดับ 2
2.3 ทักษะการประสานงาน
ระดับ 2
2.4 ทักษะการสืบสวน
ระดับ 2
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
ระดับ 2
2.6 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ระดับ 2
2.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ระดับ 2
2.8 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับ 2
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ 2
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
ระดับ 2
3.1.5 การทางานเป็นทีม
ระดับ 2
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
ระดับ 2
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
ระดับ 2
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
ระดับ 2
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
ระดับ 2
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานช่าง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานช่าง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านจัดการ
งานการช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านจัดการงานการช่างต่างๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ ยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทาง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้ อมูล เรื่องที่ยากและ
มีความซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ เช่น การออกแบบทางด้านการช่าง การคานวณทางด้านการช่าง
การวางโครงการก่อสร้าง การสารวจและรังวัด ที่ดินและที่สาธารณะส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กาหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซม บารุงรักษาในงานด้านการช่างต่างๆ
เช่ น ถนน สะพาน ทางระบายน้ า ทางเท้ า แหล่ งน้ าสาธารณะ ประปาท้ อ งถิ่ น ไฟฟ้ าสาธารณะ อาคาร
สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ก ากั บ ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร ยานพาหนะ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิ บั ติ งานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ งาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งวิเคราะห์
รายงานเกี่ ย วกับ การดาเนิ น งาน หรื อรายงานการรวบรวมข้อมู ล ด้านการช่างต่างๆ เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.5 วางแนวทาง ประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อให้ ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
1.6 วางระบบ และกาหนดแนวทางการส่งเสริม ควบคุม กากับ พัฒนามาตรฐานการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การก่อสร้าง การใช้ที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดการด้านการช่างต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนด้ านจั ด การงานช่ างต่ า ง ๆ หรือ ร่ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานด้านจัดการงานช่างต่าง ๆ โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงาน ภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการช่างต่างๆ ในความ
รับผิดชอบระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามข้อเท็จจริง
4.2 ให้คาปรึกษา และอานวยการในการถ่ายทอดความรู้ในงานด้านการช่างต่างๆ และ
การปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาภายในหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กากับ ดูแล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่
มีความชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยปฏิบัติงานด้านการช่างต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
ระดับ 3
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระดับ 3
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ระดับ 3
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
ระดับ 2
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ระดับ 2
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
ระดับ 3
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
ระดับ 2
1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ
ระดับ 3
1.10 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการสืบสวน
2.5 ทักษะการบริหารโครงการ
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.8 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ
สุขาภิบ าล การปกครองท้องถิ่น และความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาชุมชน
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒ นาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
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1.9 ส่งเสริ ม สนั บสนุนในการรวมกลุ่ มและจัดตั้งกลุ่ มองค์กรชุมชน กลุ่ มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน
1.10 ดู แล ร่ วมท างานพั ฒ นากั บประชาชนในท้ องถิ่ นอย่ างใกล้ ชิ ด ให้ ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบี ยนผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การและผู้ ติ ด เชื้ อเอดส์ เพื่ อดู แลและจั ด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจั ดกิจกรรมต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้
1.14 ส ารวจ และจั ดเก็ บข้ อมู ลในการพั ฒ นาชุ มชนเพื่ อให้ ได้ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง ทั นสมั ย
สามารถนามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ เกิ ดกองทุ น หรื อสมาคมในรู ปแบบต่ างๆ เช่ นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ
เพื่อให้มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รั บปริ ญญาโทหรือคุ ณ วุฒิ อย่างอื่ น ที่ เที ยบได้ในระดับ เดี ยวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
การพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงในด้านวิช าการพั ฒ นาชุมชน ปฏิบัติ งานที่ ต้องตั ดสิน ใจหรือแก้ปัญ หาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่ อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพั ฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒ นาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้าน
การพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่ งเสริ ม พั ฒ นา ออกแบบ สรุป และวิเคราะห์ ก ารด าเนิ น การด้ านการจั ด การ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
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1.8 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒ นารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเอื้อให้ป ระชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ดาเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่ ง เสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬ า กิจกรรมที่ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พั ฒนา ส่ งเสริม ประสานและสนับสนุ นผู้ น าชุมชนหรือกรรมการชุ มชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมใน
รูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.19 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 กาหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ง นัก พัฒ นาชุมชน
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
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1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการพัฒ นา
ชุมชนปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒ นาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ของชุมชน
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1.8 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการ
ข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ท าระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน และการจั ด ท าระบบ
สารสนเทศชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
1.9 อ านวยการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม การสั ม มนา ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.10 ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อนามาวิเคราะห์และนาไปสู่การ
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้ข้อจากัด
1.11 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่ อให้ ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน
รวมทั้ งวิเคราะห์ ตั ดสิ นใจ และด าเนิ นการร่ วมกั น เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความต้ องการของตนเอง และชุ มชนได้
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ให้ ค าปรึ กษา ก าหนดแนวทาง และควบคุ มดู แลการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นในการ
รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ
ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุ นอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทาโครงการและงบประมาณ
รวมถึงการดาเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็ นประโยชน์ แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่ งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 วางแผน อานวยการ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.18 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
กองทุ น หรือสมาคมในรู ปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในชุมชน
1.19 พั ฒ นาและปรั บปรุงระบบงานด้ านการพั ฒ นาชุ มชน เพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นใจว่ า
ระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนั บสนุ นส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.20 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
ผู้ร่ วมงาน หรือหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลั กการทางานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

731
1.21 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.22 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการทางานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อช่วยให้
ภารกิจที่กาหนดไว้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการแก่ เจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการ
บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ คาปรึกษา แนะนา ด้านพัฒนาชุมชน และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ และภาคีการ
พัฒ นา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลในการปฏิบัติงานและนาไปใช้กาหนดนโยบายและการวาง
แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.4 กาหนดรูปแบบ /แนวทางการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และให้บริการแก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการพัฒ นาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปั ญหาใน
ทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานให้ คาปรึกษาของส่ ว นราชการระดับ กระทรวง กรม ซึ่งใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.4 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาและบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
การจัดการความรู้ของชุมชนในลักษณะเครือข่ายการจัดการความรู้ในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดในมิติด้านต่างๆ ของการพัฒนาชุมชน
1.6 ศึกษา วิจั ย รูปแบบและวิธีการพั ฒ นาชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่ อนามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาไปสู่การปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้ข้อจากัด
1.7 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติ งานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
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1.8 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่า ง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
3.3 ทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาต่างๆ ที่จัด
ขึ้นในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการทางานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อช่วยให้
ภารกิจที่ตั้งไว้ดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการในระดั บ กว้ า งแก่ เจ้ า หน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการการบริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ด้านพัฒนาชุมชนแก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
และภาคีการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานดังกล่าวมีข้อมูลในการปฏิบัติงานและนาไปใช้กาหนดนโยบายและ
วางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.4 วางกรอบการจัดทาเอกสารวิชาการ ตารา ข้อสอบ ทางวิชาการการพัฒนาชุมชน
การฝึกอาชีพ หรือการจัดตั้งองค์กรชุมชนรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง
4.5 ให้คาปรึกษา ตอบข้อหารือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
น้ อ ยกว่า 2 ปี หรื อด ารงตาแหน่ ง อย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ไม่ ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

สังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา การสารวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมู ล ปัญหา ข้อเท็จจริง และ
สาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้คาปรึกษา คาแนะนา ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การ
แก้ไขปัญหา และดาเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะห์
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือผู้มีปัญหาทางสั งคมต่างๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง
ผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไปที่ไม่ส ามารถจะแก้ไขปัญ หาของตัวเองและครอบครัว
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อชุมชน และ
สังคมโดยส่วนรวม เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับชานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะห์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย ประกอบการพิจารณา ให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ให้ คาปรึกษา คาแนะนา ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลื อ การแก้ไขปัญ หา
และดาเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดลาดับความสาคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์
สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1.5 สารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิช าการ สถานการณ์ และปั ญ หาด้ านสั งคม เพื่ อประกอบการวิจัย การจัด ท าฐานข้ อมู ล การวางแผน
การจัดทาหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ างๆ แก่ ผู้ รับ การ
สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.7 รวบรวม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
เพื่อประกอบการจัดทาเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่ อเพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.8 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ
พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการ
สั งคมสงเคราะห์ เพื่ อเป็ น ประโยชน์ ต่ อการวางแผนงาน การก าหนดแผนการ แนวทาง หลั กเกณฑ์ หรือ
มาตรการต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่ว มกัน ทั้ง ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน าและให้ บริการทางวิช าการแก่บุ คคล หน่ว ยงานและองค์ กรต่างๆ
เกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะ
ในการดาเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.2 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เอกสาร ต ารา สื่ อ และคู่ มื อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและ
การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ร่ว มจัด การฝึก อบรมและถ่า ยทอดความรู ้แ ก่บ ุค ลากรภายในหน่ว ยงาน
ครอบครัว กลุ่ม ชุม ชน หน่ว ยงานภาครัฐ เอกชน เครือ ข่า ยและประชาชนทั่ว ไปเพื่อ เสริม สร้า งความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ งานด้า นสวัส ดิก ารสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยา รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมวิ ท ยาและ
มานุ ษ ยวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยา หรื อ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญสู งในงานวิช าการสั งคมสงเคราะห์ ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ดสิ น ใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง สั ม ภาษณ์ สอบประวั ติ เยี่ ย มบ้ า น ติ ด ตาม สื บ เสาะหา
ข้ อ เท็ จ จริ ง ประเมิ น วิเคราะห์ และวิ นิ จ ฉั ย ทางสั งคม รวมทั้ งวางแผน และการจั ด การรายกรณี เพื่ อ ให้
กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
1.2 ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาและพึ่งตนเองและอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หา ระดับความรุนแรง และปั จจัยที่เป็นสาเหตุของปั ญหา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานและฐานข้อมูล รวมทั้งประมวลข้อมูล ทาง
วิช าการ สถานการณ์ และปั ญ หาด้ านสั งคม เพื่ อ วางแผน จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐาน การปรับ ปรุ งให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.5 ควบคุม และดูแลการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัด
สวัส ดิการต่างๆ แก่ ผู้ รับ การสงเคราะห์ เพื่ อให้ ผู้ รับการสงเคราะห์ มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ได้รับ สวัส ดิก ารที่
เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.6 ร่ว มพั ฒ นาเนื้ อหาองค์ ความรู้เกี่ ยวกับ วิธีการท างานด้ านสั งคมสงเคราะห์ เพื่ อ
ประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อใน
การดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และปัญ หาของกลุ่มเป้าหมาย และเสนอ
ความเห็น เพื่อวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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1.8 กากับ ติดตาม ดูแลการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม และ
การจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานและนามาปรับปรุง
ระบบงานและการให้ บ ริ ก ารด้ านสวั ส ดิ การสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเป็ น ไปตาม
มาตรฐานหรือเป้าหมายที่กาหนด
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 พั ฒ นาและวางแผนมาตรฐานงานบริ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนงาน แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ์ หรือมาตรการต่างๆ ของ
หน่วยงาน
2.3 เสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ สามารถฟื้น ฟู
ช่วยเหลือ และให้บริการแก่ผู้รับการสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
2.4 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 จัดทาแผนงานงบประมาณ โครงการ แผนการดาเนินงานประจาปี(เทศบัญญัติ
งบประมาณ)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แนะ ช่ วยแก้ไขปัญหา และให้บริการทางวิชาการ ในเรื่องที่มี
ความซับซ้อนแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒ นาความรู้ เทคนิค ทักษะในการดาเนินงานและ
พัฒนาการให้บริการและความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ให้ บ ริ ก ารระบบฐานข้ อ มู ล สถิติ เอกสาร ต ารา สื่ อ และคู่ มื อ ในรูป แบบต่ า งๆ
เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
เครือข่าย ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการและการให้
ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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4.3 จัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่
บุคลากรภายในหน่ วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ สร้ า งความเข้ า ใจ และพั ฒ นาศั ก ยภ าพ และขี ด ความสามารถในการด าเนิ น งาน
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์ ใ นพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก สั ง คมสงเคราะห์
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

743
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานวิช าการสั งคม
สงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสูงมากในงานวิชาการสั งคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแนวทางและดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน
ติดตาม สื บ เสาะหาข้อเท็จ จริง ประเมิน วิเคราะห์ ในกรณี ที่มีความรุน แรง หรืออยู่ในภาวะวิกฤต รวมทั้ ง
วางแผน และการจัดการรายกรณี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 กากับ ดูแล ติดตาม ให้บริการการปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ บาบัด ฟื้นฟู ป้องกัน
ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้
ระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หา ระดับความรุนแรง และปั จจัยที่เป็นสาเหตุของปั ญหา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา พิทักษ์สิทธิ์และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.4 ศึกษา ค้น คว้า วิจัย พั ฒ นาองค์ความรู้และฐานข้อมูล รวมทั้งกาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการส่งเสริม การสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสังคม
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.8 สร้ างและพัฒ นาเครื่องมือทางสั งคมสงเคราะห์ คู่ มือ แนวทางปฏิบั ติ เอกสาร
วิชาการ สื่อเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 จัดทาข้อเสนอแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อวางแนวทางการ
ดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้รับ
บริการและความช่วยเหลือที่มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์
1.10 วางแนวทางในการประเมินผล รวมทั้งกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรม รวมถึงการจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนิ น งานและน ามาพั ฒ นาระบบงานและการให้ บ ริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
1.11 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 ให้ คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายการพัฒ นางานด้านสั งคม
สงเคราะห์ เพื่ อ ให้ ส ามารถวางแผนการด าเนิ น โครงการ กิ จ กรรม และแนวทางการปฏิ บั ติ ง านให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 กาหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้มีแนวทาง
และแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่องค์กรกาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสาคัญ ด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่หน่วยงาน องค์กร และประชาชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
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4.2 วางแนวทางในการให้บริการระบบฐานข้อมูล สถิติ เอกสาร ตารา สื่อและคู่มือใน
รูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ ม ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน เครือ ข่าย ประชาชนทั่ ว ไปและผู้ ส นใจ เพื่ อสนับ สนุ นการเรียนรู้และเพื่ อประโยชน์ ในการ
จัดบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 วางแนวทาง อานวยการและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้
รวมทั้งนิเทศงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการดาเนิ นงานด้านสวัส ดิการสังคมและสั งคมสงเคราะห์ในพื้นที่และชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติง าน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สังคมสงเคราะห์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสังคมสงเคราะห์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปั ญ หาในทางวิช าการที่ย ากและซับ ซ้อนมากและมีผ ลกระทบในวงกว้า ง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ คาปรึกษาแนะนา และดาเนินการค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ
เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง ประเมิน วิเคราะห์ ในกรณีที่มีความรุนแรง หรื ออยู่ในภาวะวิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อสังคม รวมทั้งวางแผน และการจัดการรายกรณี เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับบุคคล ครอบครัว
กลุ่ม ชุมชนได้รับบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.2 กาหนดแนวทางในการให้ บ ริการการปรึก ษา แนะน า ช่ว ยเหลื อ บ าบั ด ฟื้ น ฟู
ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ภายใต้ระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและพยากรณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม เพื่อกาหนด
กลยุทธ์แนวทางความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในระดับสังคม
1.4 ศึกษา ค้ น คว้า วิจั ย พั ฒ นาองค์ ความรู้ สร้างนวัตกรรม รวมทั้ง ให้ คาปรึก ษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การกาหนด ทิศทางแนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
สวัส ดิ การสั งคมและสั งคมสงเคราะห์ ในภาพกว้าง เพื่ อให้ กลุ่ มเป้าหมายทุ ก ระดั บ เข้ าถึ งระบบบริการที่ มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.5 ก าหนดแนวทางในการสร้ างและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ทางสั งคมสงเคราะห์ คู่ มื อ
แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อ เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.6 เสนอความเห็นในการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ด้านสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ
1.7 กาหนดแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง ให้คาปรึกษาแนะนาการ
ดาเนินงาน ตามโครงการและกิจกรรม รวมถึงการจัดบริการทางสังคมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถในการจัดบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม
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1.8 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับ กลยุ ทธ์ของส่ว นราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการใช้งบประมาณ ทรัพ ยากร และบุ ค ลากรที่ อยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.3 วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
พั ฒ นาและมี ค วามช านาญงานมากขึ้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นสั งคมสงเคราะห์ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็ น วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญ หาส าคัญ ด้านสวัส ดิการสังคมและ
สั งคมสงเคราะห์ ที่มี ความซับ ซ้อนแก่ห น่ ว ยงาน องค์ กรและประชาชนเพื่ อพั ฒ นาบริก ารและการให้ ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
4.2 ให้ คาปรึ กษาแนะน าเกี่ ยวกับการพั ฒ นาองค์ค วามรู้และการจัด ทาและพั ฒ นา
ระบบฐานข้อมูล สถิติ เอกสาร ตารา สื่ อและคู่มือในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการสวัส ดิการสั งคมและสั งคม
สงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ
เพื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และเพื่ อประโยชน์ ในการจัด บริก ารและการให้ ความช่ ว ยเหลื อแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย
ครอบครัวและชุมชนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 เป็น ที่ปรึกษาและให้ คาแนะนาในการจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งนิเทศงานด้านสวัสดิ การสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการ
พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิ บั ติ งานด้ านสั งคมสงเคราะห์ หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการศึกษา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิ จัย วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพื่ อการจั ดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัย
และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทามาตรฐาน
สถานศึกษา ตลอดจนการให้ ห รื อจั ด บริก ารส่ งเสริม การศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท า
ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัย การศึกษา การวางโครงการสารวจ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้ อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดาเนินการและแก้ไขปัญหา
ขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
ต่ าง ๆ ตามที่ ได้ รั บ แต่ งตั้ ง เข้ าร่ ว มประชุ ม ในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่ ว นราชการที่ สั งกั ด
นอกจากนั้ น ยั งท าหน้ าที่ จั ดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้ าที่ งานการศึ ก ษาปฐมวั ยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ระดับเชี่ยวชาญ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา
งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึก ษา วิเคราะห์ วิจั ยเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ประกอบการจัด ท าข้ อ เสนอนโยบายแผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึ ก ษ า วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ลเกี่ ยวกั บ การจั ด ตั้ ง ก ารยุ บ รวม ส ถาน ศึ กษ า
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ
ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่วมดาเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
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1.11 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาและการจั ด สรรพั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ
ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้ เด็กใน
ท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.13 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่ นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง
มรดกล้าค่าของท้องถิ่น
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่ งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธ ภัณ ฑ์ทางการ
ศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนาปรึกษา
เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสั มมนา
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนว
ทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.5 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงาน ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย และที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็ นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒ นา
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ควบคุ ม ดู แ ล และตดตามการศึ ก ษา และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง
การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 กาหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.5 วางแผนอัตรากาลั งครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด
1.6 วิเคราะห์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การจัด ตั้ ง การยุบ รวมสถานศึ ก ษา เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
1.9 ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ
ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.10 ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการ
ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามตามระเบียบที่กาหนดไว้
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1.11 ควบคุม ติ ด ตามและดูแ ลการด าเนิ น การเรื่องการพิ จารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดื อ น
ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
1.12 วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณ์ห รืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งาน
อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 วางแผน ควบคุม และดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน
ท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.14 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้านการศึกษา การสร้างอาชี พ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง
มรดกล้าค่าของท้องถิ่น
1.15 ศึ กษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ
4.2 ส่งเสริมการผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
4.3 ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้าน
การศึกษาและวิชาชีพ
4.4 ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เช่น การ
จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทาวารสารหรือเอกสารต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ สื่ อ การศึ ก ษารูป แบบอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ งเสริม ให้ ค วามรู้ท างการศึ ก ษา การแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4.5 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์
มาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง นั ก วิช าการศึ ก ษา ระดั บ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ล ดเป็ น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดย
จะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบั ติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในงานด้านการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงาน ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล และองค์ค วามรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อแนะแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบการศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทาความเห็นทางวิชาการ ข้อเสนอนโยบาย
แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเที ยบ
คุณวุฒิ
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพ
1.4 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวางแผนอัตรากาลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
1.5 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลกการดาเนินการเรื่องการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.6 วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณ์ห รืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งาน
อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 กาหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้
เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
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1.8 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง
มรดกล้าค่าของท้องถิ่น
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
1.10 วางแนวทางการติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษา
1.11 ให้คาปรึกษา กาหนดแนวทาง และควบคุมดูแลกการดาเนินการเรื่องการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 การศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กอง มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
2.2 วางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานงานศึกษาของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมายและนโยบายที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหารือแก้ปัญ หาแก่เจ้าหน้าที่ห รือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือใช้ในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 สนั บสนุ น และให้ ความร่ ว มมื อ ใน การผลิ ต คู่ มื อ เอ กสารท างวิ ช าการ
สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมิเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทุกระดับและทุก
รูปแบบ เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ในการจั ดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา เพื่อให้ การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาทุกระดับและ
วิชาชีพ
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4.4 กากับ ดูแล และตรวจสอบการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เช่น การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทาวารสารหรือเอกสารต่างๆ
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ทาง การศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4.5 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสรสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจาณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการศึกษา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการศึกษา

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการ
ที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ คาปรึกษาการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หลั กเกณฑ์ และระบบงานด้านการ
จัดการงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วินิจฉัยเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็น
ปัญหาตามภารกิจที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนดไว้
1.3 ให้คาปรึกษาและกาหนดกลยุทธ์ในการจัดทาแผนและโครงการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการและนวัตกรรม
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อนามาเสนอแนะในการกาหนดนโยบายและพัฒนา
งานด้านการศึกษา
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาตัวชี้วัด
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ระบบการ
รับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบคุณวุฒิ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทากิจกรรมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
1.7 กากั บ ดู แ ล เร่ งรั ด ก าหนดแนวทาง ให้ ข้ อ เสนอและพั ฒ นาระบบการติ ด ตาม
ประเมินผล การพัฒนา การดาเนินงาน แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
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1.8 ก ากั บ ดู แ ล และวางนโยบายเรื่ อ งการจั ด สรรพั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้
เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 กาหนดกลยุทธ์ แนวทางการวางแผนพั ฒ นาศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กมีการเติบโตที่
ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่มีสมวัย
1.10 ประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ใน
การกาหนดกลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
1.11 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องและให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัต ถุประสงค์ขององค์กร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 แผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มอบหมายงานแก้ ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านติ ด ตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 คาดการณ์และวางระบบ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 สร้างสรรค์และบริหารโครงการทางวิชาการที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
การวางนโยบายหรือแผนงานการศึกษาในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและ น่าเชื่อถือไปกาหนด
นโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ปัญหาทางด้านการบริการการศึกษา ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้
4.2 สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริการความรู้ หรือเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการทุกระดับ ทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพ
4.3 เป็ นวิ ทยากรพิ เศษ ให้ ความรู้ ค าแนะน า ชี้ แนะแนวทาง เผยแพร่เกี่ ยวกั บด้ าน
วิชาการ มาตรฐานประกันคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท และงานที่รับผิดชอบ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4.4 กาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับ ปรุงจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับ งานการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิ จารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

บรรณารักษ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ มถึ งต าแหน่ งต่างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางบรรณารัก ษ์ ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การจั ด หาและคั ด เลื อ กหนั งสื อ เข้ าห้ อ งสมุ ด วิ เคราะห์ แ ละจั ด หมวดหมู่ ห นั งสื อ ท าบั ต รรายการ
ทาบรรณานุกรม ทาดรรชนี ทาสาระสังเขป จัดทาคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือ ในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
บรรณารักษ์
ระดับปฏิบัติการ
บรรณารักษ์
ระดับชานาญการ
บรรณารักษ์
ระดับชานาญการพิเศษ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสาร สาระสังเขป และบันทึกลง
ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
1.2 ให้บริการยืม-คืน สืบค้น ตอบคาถาม และช่วยการค้นคว้า รวมถึงจัดทาคู่มือการ
ใช้งานห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.3 จั ด ท าดรรชนี ว ารสาร บรรณานุ ก รมหนั งสื อ และกฤตภาคหั ว เรื่อ งที่ น่ าสนใจ
เพื่อให้งานด้านห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และบุคลากรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom เป็นต้น เพื่อให้มี
ทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและ
การให้บริการ
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ และบุคลากรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom เป็นต้น เพื่อให้มี
ทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.8 จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ ห้ อ งสมุ ด และจั ด กิ จ กรรมในรู ป แบบต่ า ง ๆ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ

769
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิ บั ติ ง านของห้ อ งสมุ ด โดยศึ ก ษา และวิ เคราะห์ จ ากข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รายงานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถิติข้อมูลการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2.3 เสนอแนะประเด็นสาคัญหรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุด และห้องสมุด
เคลื่อนที่ เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่างๆ ของห้องสมุด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้ ค าแนะน า และตอบค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล และการใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศใน
ห้องสมุดเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรื อสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
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1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
1.8 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในงานวิช าการบรรณารัก ษ์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม จั ด หา คั ด เลื อ ก วิ เคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่ ท รั พ ยากรสารสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป และบันทึก
ลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
1.2 ควบคุม และดูแ ลการให้ บ ริการยื ม -คืน การสื บ ค้ น การตอบคาถาม และการ
ค้ น คว้า รวมถึ งการจั ด ท าคู่ มื อ การใช้ งานห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ บ ริก ารสามารถเข้ าถึ งทรัพ ยากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของผู้ใข้บ ริการมาก
ที่สุด
1.3 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ ท รัพยากรและการใช้บริการห้ องสมุด เพื่อเป็ น
ข้ อ มู ล ประกอบการวางแผนการบริ ห ารห้ อ งสมุ ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด และสร้ างความพึ งพอใจให้ กั บ
ผู้ใช้บริการสูงสุด
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่ อเผยแพร่ การดาเนิ น งานของห้ องสมุด ให้ ข้อมูล ข่ าวสาร และส่ งเสริม ให้ ผู้ ใช้เกิดความสนใจและ
ต้องการเข้าใช้บริการมากขึ้น
1.5 ควบคุม และดูแลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การวิจัยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆ
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒ นาการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ
1.6 ควบคุมและดูแลการศึกษา การวิเคราะห์ และการสอบถามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom
เป็นต้น เพื่อให้มีทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
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1.7 ควบคุมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้ องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
1.8 ร่ว มวางหลั ก เกณฑ์ ในการวิเคราะห์ แ ละประเมิ น คุ ณ ค่ าทรัพ ยากรสารสนเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด
1.10 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านบรรณารักษ์ของหน่วยงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านบรรณารักษ์เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 จัดตั้งงบประมาณในการดาเนินงานห้ องสมุด เพื่อให้ การดาเนินงานห้องสมุดมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3 พิจารณา และวิเคราะห์วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อวาง
แนวปฏิบัติและหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นในการจัดการทรัพยากรห้องสมุดและการให้บริการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านบรรณารักษ์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านบรรณารักษ์ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคาถามต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
4.2 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านบรรณารั กษ์ ห รื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 6 ปี
ก าห น ดเวลา 6 ปี ให้ ลดเป็ น 4 ปี ส าห รั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพ าะส าห รั บ ต าแห น่ ง บ รรณ ารั ก ษ์
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 2 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง บรรณารั ก ษ์
ระดับ ปฏิ บั ติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
1.8 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

774
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
บรรณารักษ์ ปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ติ ดตาม ตรวจสอบการจัดหา คัด เลื อก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนี
สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการให้บริการยืม -คืน การสืบค้น การ
ตอบค าถาม และการค้น คว้า รวมถึงการจัด ท าคู่มื อการใช้ งานห้ องสมุด เพื่ อให้ ผู้ ใช้บ ริการสามารถเข้ าถึ ง
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์ต่อการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ และการ
สอบถามความต้องการของผู้ใช้บ ริการ และบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลทรัพยากรห้ องสมุด เช่น
หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom เป็นต้น เพื่อให้มีทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ
และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.4 ควบคุ ม ติ ด ตาม การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ทางด้ านบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละ
สารนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนารูปแบบงานวิชาการและงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
1.6 วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.7 ควบคุม ติดตาม การศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการ
ห้องสมุด
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1.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ใช้บริการห้องสมุด
1.9 จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานทางด้ า นบรรณารั ก ษศาสตร์แ ละสารนิ เทศศาสตร์
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านบรรณารักษ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านบรรณารักษ์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุ นการ
ดาเนินงานด้านบรรณารักษ์ให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ชี้แจง ให้ ข้อ คิดเห็ น ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการหรือคณะทางานต่ างๆเพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง และถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง
4.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรณารั กษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านบรรณารักษ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
บรรณารักษ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
1.8 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

วิชาการวัฒนธรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ
รวมทั้ ง จั ด ท าแผนงานและโครงการเพื่ อ การส่ งเสริ ม เผยแพร่ แ ละปลู ก ฝั งวั ฒ นธรรม พิ จ ารณาปรับ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมด้านต่ างๆ ให้ เหมาะสมกั บกาลสมัย ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดองค์ความรู้
วิชาการด้านวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับชานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับชานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการวัฒนธรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒ นธรรม เพื่ อ ประกอบการพั ฒ นาและแนวทางการ
ถ่ายทอด องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
1.3 รวบรวม จัดเก็บ และจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
วัฒนธรรม รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดาเนินงานทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูล
ใน การวางแผนดาเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
1.5 เผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมชาติ กั บ หน่ ว ยงาน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1.6 จั ด ท า ออกแบบ และผลิ ต บทความ ผลงานวิ จั ย เอกสารวิ ช าการ และสื่ อ
สร้างสรรค์ต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้องทางด้านวัฒ นธรรม เพื่ อเผยแพร่และประชาสั มพั น ธ์ภ ารกิจ ผลสั มฤทธิ์ และ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแก่ประชาชน
1.7 ดาเนินการ และจัดทาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกฝัง และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรม และช่วยสร้างจิตสานึกที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สังคมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการวัฒนธรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในด้านวิชาการวัฒ นธรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู งในด้ านวิ ช าการวั ฒ นธรรม ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรือ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒ นธรรมชาติแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ประชาชน เพื่อให้ เกิดความตระหนั กและสื บ ทอดวัฒ นธรรมอันดีงาม และเหมาะกับลักษณะของพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมาย
1.2 ควบคุม และดูแลการรวบรวม การศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา
ปัจจุบัน ปัญหาความเบี่ยงเบน และประเด็นปัญหาต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อนามาประกอบการวางแผน
การดาเนินการ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหาอย่างแท้จริง
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรม และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาเสนอประเด็น
หรือแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับงานวัฒนธรรม
1.4 ควบคุม และดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ และการจัดทาข้อมูล เอกสาร และการ
สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาวาง
แผนการส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การ และการจั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมต่ างๆ
ทางด้านวัฒ นธรรมตามที่ ได้รั บ มอบหมาย เพื่ออนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ปลู กฝั ง และบารุงรักษาศิล ปวัฒ นธรรมของ
ประเทศ
1.6 ประสาน ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทางวัฒ นธรรมกั บ หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน เช่ น การระดมทรั พ ยากร การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ เครือ ข่ ายทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.7 ด าเนิ น การเฝ้ าระวัง และสร้างภู มิ คุ้ ม กั น ทางวัฒ นธรรม โดยประสานงานกั บ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรม
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1.8 ควบคุม ดูแล การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถกระตุ้นให้
เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
1.9 ควบคุม และดูแลการจัดทา การออกแบบ และการผลิตบทความ ผลงานวิจัย
เอกสารวิชาการ และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแก่ประชาชน
1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยวัฒ นธรรมในลักษณะต่างๆ และเสนอแนะ
แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัย เพื่อให้ การวิจัยวัฒ นธรรมพัฒ นาไปในทางที่
สอดคล้องกับนโยบายที่ตั้งไว้และเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการพัฒนาเครือข่ายต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา และตอบปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานทางวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น
4.2 จัดทาหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นเอกสารหรือคู่มือที่เป็นประโยชน์ใน
การเรียนการสอนหรือสาหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
4.3 พัฒ นาฐานข้อมูลการวิจัยวัฒ นธรรม และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางวัฒ นธรรม
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการค้นหา และมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการวัฒ นธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ลดเป็ น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการวัฒ นธรรม
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับปฏิบั ติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการวัฒนธรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแลการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒ นธรรม เพื่อให้ การดาเนิ นงาน มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.2 ควบคุ ม การศึ ก ษา วิ เคราะห์ รวมทั้ งสั งเคราะห์ งานวั ฒ นธรรม เพื่ อ น าเสนอ
แนวทางและรูปแบบ ที่เหมาะสมต่อการดาเนินงานทางวัฒนธรรม
1.3 วางแผน และควบคุมการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดการเผยแพร่ ธารงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
1.4 ควบคุมการดาเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม
แนวทางป้องกันและแก้ไขที่กาหนด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึ กษา และการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปั ญ หาปั จ จุ บั น ปั ญ หาความเบี่ ย งเบน และประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ ทางด้ า นวั ฒ นธรรม เพื่ อ น ามา
ประกอบการวางแผน การดาเนินการ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัญหา
อย่างแท้จริง
1.6 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทา การออกแบบ และการผลิต
บทความ ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และประเทศแก่ประชาชน
1.7 ควบคุ ม ติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ดเก็ บ และการจั ดท าข้ อมู ล
เอกสาร และการสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม รวมทั้งฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อประกอบการ
พิจารณาวางแผนการส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานทางวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวัฒนธรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.9 เสนอแนวทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นวั ฒ นธรรมของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 วางแผนและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติงานประจ าปี แผนกลยุ ท ธ์ และแผนงานต่ างๆ
ด้านวัฒนธรรม เพื่อกาหนดแผนดาเนินงานด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายของ
องค์กร
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินงานทางวัฒนธรรมที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ออกแบบ พั ฒ นา และปรั บ ปรุงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้านวัฒนธรรมของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4.4 สนั บสนุน ให้ ทุกหน่วยงานของสั งคมมีส่วนร่วมทางด้านวัฒ นธรรม และการจัด
กิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรม เพื่อให้การทางานด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
สูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

วิชาการวัฒนธรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 บริหารงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
ควบคุมและบริหารงานทุกด้านของงานด้านวัฒนธรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ให้ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท าง
วัฒนธรรม เพื่อเป็นต้นแบบและการยอมรับของหน่วยงาน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย งานวัฒนธรรมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อนาผลไปใช้ในการ
พัฒนางานวัฒ นธรรมได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดหรือสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม
1.4 ให้ ค าปรึ ก ษา พั ฒ นาแนวทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทาง
วัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนาไปใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
1.5 พัฒ นาแนวทาง และประยุกต์แนวปฏิบัติ เพื่อนาไปใช้เป็นดาเนินการเฝ้ าระวัง
และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
1.6 ให้คาปรึกษาและพัฒนาแนวทางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวัฒนธรรมชาติ เพือ่ ประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ
1.7 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ แ นวทาง พั ฒ นา ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การวิเคราะห์ และการสั งเคราะห์
ผลการวิจัย เพื่อให้ เกิดความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานการส่ งเสริมการ
ดาเนินงานวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้
1.9 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิบั ติงานด้าน วัฒ นธรรม เพื่ อให้ การทางานของหน่ว ยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีป ระสิ ทธิภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม

788
1.10 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม เพื่อให้
การปฏิบัติงานวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
1.11 ศึกษาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานและวิเคราะห์ ถึงปัญหา
และข้อบกพร่องในการดาเนินการเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทัน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดาเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงานด้านวัฒนธรรมบรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
2.2 กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินงานวิจัยวัฒนธรรมโดยศึกษาข้อเสนอแนะ
จากนั ก วิช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความจ าเป็ น ในการด าเนิ น งาน
วัฒนธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับสานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการถ่ายทอดและการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อให้องค์ความรู้ได้ถูกนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
4.2 สนั บ สนุ น โครงการหรือ กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ เผยแพร่ แ ละประยุ ก ต์ ใช้ งานวิ จั ย ให้
กว้างขวางและมีประสิ ทธิภ าพ เพื่ออานวยการให้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
4.3 เป็ น วิ ท ยากรอบรมบรรยายและตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ งานและข้ อ มู ล ด้ า น
วัฒนธรรมแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก เพื่อสร้างความเข้าใจและตอบข้อ
สงสัยที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
4.4 กาหนดแนวทางการพัฒ นา การปรับปรุง และการจัดทาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจด้าน
วัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการวัฒ นธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

สันทนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การคิดค้น การออกแบบ การจัดทา และการพัฒ นาโครงการ และกิจกรรมสั นทนาการต่างๆ ที่ส่ งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
เช่น โครงการแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา เป็นต้น รวมทั้ง
ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมสันทนาการกับหน่ว ยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ถ่ายทอดความรู้ และฝึกอบรมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักสันทนาการ
ระดับปฏิบัติการ
นักสันทนาการ
ระดับชานาญการ
นักสันทนาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักสันทนาการ
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สันทนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสันทนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินการด้านสันทนาการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.3 ศึ ก ษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุป ผลข้ อ มู ล สถานการณ์ และปั ญ หาต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงาน
และจัดทาแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 จัดทาเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 เสนอแนะความคิดเห็น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หัวข้อ ประเด็น โครงการ และ
กิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรม
ด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการจั ด กิ จ กรรมทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานด้านสั น ทนาการตามที่ ได้ รับ มอบหมาย หรือ ร่ว มด าเนิ น การวาง
แผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานด้านสันทนาการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
3.2 ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
4. ด้านการบริการ
ให้ ค าแนะน า บริ ก าร และเผยแพร่ค วามรู้ ท างวิ ช าการเบื้ อ งต้ น ด้ านสั น ทนาการแก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ชื่อสายงาน

สันทนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสันทนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูง ในงานสันทนาการ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง ในงานสันทนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การ และการจั ด ท าโครงการ และกิ จ กรรมด้ า น
สันทนาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ และการจัดทาแผนปฏิบัติ
งาน แผนปฏิบั ติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานสั น ทนาการ เพื่อส่ งเสริม และสนับ สนุนให้ การ
ดาเนิ น การด้านสั น ทนาการเป็ น ไปอย่ างถูกต้ อง และสอดคล้ องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของ
หน่วยงานที่กาหนดไว้
1.3 ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห์ การประมวล และการสรุปผลข้อมูล
สถานการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการวางแผนงานและจั ดท าแผนงานด้ านการพั ฒนาคุ ณภาพงานสั นทนาการให้ มี คุ ณภาพ และ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสาร และการสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
สันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนา
การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 คิดค้ น ออกแบบ และสร้างสรรค์ หั ว ข้อ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมด้ าน
สันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมด้านสั นทนา
การต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการจั ด กิ จ กรรมทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา
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1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานด้านสันทนาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการ
วางแผนการทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านสันทนาการเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการ
สันทนาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การกาหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
3.2 ประสานนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
4. ด้านการบริการ
ให้ ค าแนะน า บริ ก าร และเผยแพร่ค วามรู้ ท างวิ ช าการเบื้ อ งต้ น ด้ านสั น ทนาการแก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านสั น ทนาการ หรื องานอื่น ที่เกี่ย วข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านสันทนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สันทนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักสันทนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
สันทนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการสันทนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การ และการจั ด ท า
โครงการ และกิจ กรรมด้ านสั น ทนาการต่ างๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ ให้ นั ก เรียน นั กศึ ก ษา เยาวชน
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์
และการจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้การดาเนินการด้านสันทนาการเป็น ไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย
และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ การประมวล
และการสรุปผลข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้าน
สันทนาการต่างๆ เพื่ อเป็นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทาแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนา
การให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจัด ท าเอกสาร และการสรุ ป
รายงานต่างๆ ที่ เกี่ย วข้องด้านสั น ทนาการ เพื่ อเป็น ข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์ในการปรับ ปรุง และพั ฒ นางาน
โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ควบคุม ติดตาม และดูแลการคิดค้น การออกแบบ และการสร้างสรรค์หั ว ข้อ
ประเด็น โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาและวางแผน
โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 สร้างและพัฒ นาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ และผลิ ตสื่ อ
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนิน งานด้านการพัฒ นาคุณ ภาพงานสัน ทนาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้าน
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1.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านสันทนาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบงานที่ตั้งไว้สามารถสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบัน
1.8 สร้างและพัฒ นาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ และผลิ ตสื่ อ
ต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนิน งานด้านการพัฒ นาคุณ ภาพงานสัน ทนาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป
1.9 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.10 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.11 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแนวทางในการส่ งเสริม สนับสนุน และพั ฒ นางานสั นทนาการ เพื่อให้ งาน
สันทนาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องตามเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ขององค์กร
2.2 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายการพัฒนางานด้านสันทนา
การ เพื่อวางแผนการดาเนินโครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการประสานงาน
ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านสันทนาการเป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 เป็นวิทยากร ให้คาปรึกษา คาแนะนา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และอบรมความรู้
ด้านสันทนาการแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4.2 ผลิต และจัดทาคู่มือเอกสารทางวิชาการ และตาราที่เกี่ยวข้องด้านสันทนาการ
เพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากร และประชาชนที่สนใจทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านสันทนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า 4 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
สันทนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

799
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

สันทนาการ

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

นักสันทนาการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในงานวิชาการสันทนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ในงานวิชาการสันทนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและซับซ้อน
มากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ และ
การจั ดท าโครงการ และกิจ กรรมด้านสั นทนาการต่ างๆ เพื่อให้ นั กเรียน นั กศึกษา เยาวชน ผู้ สู งอายุ และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 กากับดูแลการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม
การวิเคราะห์ และการจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นให้การดาเนินการด้านสันทนาการเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน
เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.3 ก ากั บ ดู แ ลการควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการศึ ก ษา การ
วิเคราะห์ การประมวล และการสรุปผลข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน งาน
โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทาแผนงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 กากับดูแลการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทาเอกสาร และ
การสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสันทนาการ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนา
งาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ก ากั บ ดู แ ลการควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการคิ ด ค้ น การออกแบบ และการ
สร้างสรรค์หั วข้อ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบการ
พิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 วางกรอบการจั ด ท าเอกสารวิ ช าการ และผลิ ต สื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ น าไปใช้ใ นการ
ดาเนิน งานด้า นการพัฒนาคุณภาพงานสัน ทนาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

801
1.7 กากับ ดูแล และพั ฒ นาระบบงานด้านสันทนาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความ
มั่น ใจว่าระบบงานที่ตั้งไว้ส ามารถสนั บ สนุนส่ วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและสอดคล้ องกับความ
ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาวการณ์ปัจจุบันสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณการแผน โครงการในระดับ
กลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านสันทนาการเป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุค คล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งในที่ประชุม
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านสันทนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วน้อยกว่า
2 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านสันทนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

พัฒนาการกีฬา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒ นาการกีฬาหรือนันทนาการ
ซึ่งมีลักษณะงานที่ป ฏิบั ติเกี่ยวกับ การพัฒ นาการกีฬา พัฒ นาคุณ ภาพโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานการกีฬ า
มาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนานันทนาการ เผยแพร่ และประสานกิจกรรมนันทนาการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักพัฒนาการกีฬา
ระดับปฏิบัติการ
นักพัฒนาการกีฬา
ระดับชานาญการ
นักพัฒนาการกีฬา
ระดับชานาญการพิเศษ
นักพัฒนาการกีฬา
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

804
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการกีฬา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานระดับ ต้ น ที ่ต ้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติง านเกี่ย วกับ การส่งเสริม และพัฒ นาการกีฬ า ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม ประมวล จัดท าข้อมูลทางวิ ชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่ อประกอบการ
วางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์
การกีฬา
1.2 สารวจ รวบรวม จัด ทาฐานข้อ มูล หรือ ระบบสารสนเทศ ศึก ษา สรุป จัด ทา
รายงาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล ทางวิช าการเพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทา
หลักเกณฑ์มาตรฐาน การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.3 รวบรวม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานด้ า นการพั ฒนาการกี ฬ า
เพื่อประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สื่อ จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.4 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการพัฒนา
และจัดทาแผนด้านการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.5 ร่ว มดาเนิน การเกี่ย วกับ การส่ง เสริม สนับ สนุน การศึก ษาด้า นการกีฬ า
การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.6 ร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.7 ส่ง เสริม สนับ สนุน เพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นาการกีฬ า นัน ทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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4. ด้านบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
4.2 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เอกสาร สื่ อ ในรู ป แบบต่ าง ๆ เพื่ อ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.3 อานวยความสะดวกด้านการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา การฝึกและการจัดการการกีฬา หรือ ใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา การฝึกและการจัดการการกีฬา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา การฝึกและการจัดการการกีฬา หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการกีฬา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสู งในงานวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญสู งในงานวิ ชาการส่ งเสริมและพั ฒนาการกี ฬา ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ องตั ดสิ นใจหรือแก้ ปั ญ หาที่ ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1 ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ทางการกีฬา เพื่อหาแนวทางในการวางแผนงาน
โครงการ ในการกาหนดมาตรฐานการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงาน ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ประมวลข้อมูล ทางวิชาการ สถานการณ์ และปัญ หาด้านการกีฬา เพื่อวางแผนจัดทาหลั กเกณฑ์ มาตรฐาน
การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.3 วิเคราะห์ข้อมูล กฎระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อประกอบการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.4 ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ และปัญ หาเกี่ยวกับการดาเนิ นการกีฬ า
เพื่อจัดทาแผนด้านการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.5 ดาเนิน การเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาด้านการกีฬา การพัฒ นา
กิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.6 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ การศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.7 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นาการกี ฬ า นั น ทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
2 ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ โครงการหรื อ
หน่วยงานระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3 ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน าและให้บริการทางวิช าการแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬา
4.2 ให้ บ ริ ก ารเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ตอบข้ อ หารื อ เพื่ อ พั ฒ นาด้ า นการกี ฬ า
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
4.3 บริการข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการกีฬา
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติก าร และปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬา
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒ นาการกีฬา
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านการส่งเสริมและพัฒ นาการกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการกีฬา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้าหน่วยงาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ มาตรฐานการกีฬา
การพัฒนานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้ เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.3 สร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ คู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ ผลิ ต สื่ อ
เพื่อน าไปใช้ใ นการดาเนิน งานด้า นการพัฒ นาคุณ ภาพโครงสร้า งพื้น ฐานการกีฬ า การพัฒ นาการกีฬ า
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.4 จั ด ท าข้ อเสนอ แผนกลยุ ท ธ์ แนวทางการด าเนิ น งานด้ านการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
โครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานการกีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.5 วางแนวทางในการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาด้านการกีฬา
การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.6 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการดาเนินงานแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาการกีฬา
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.7 วางแนวทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาการกี ฬ า นั น ทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสัมพันธ์กับสมาชิก ในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ ข้อคิดเห็ นในที่ป ระชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่างๆ เพื่ อเป็ น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และเสนอแนวทางวิ ช าการแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทั้ งภายในและภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ า นั น ทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
4.2 วางแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ จัดฝึ กอบรมเกี่ย วกับการ
พัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
4.3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ า หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

พัฒนาการกีฬา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักพัฒนาการกีฬา

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานให้ ค าปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่ งใช้ ความรู้ ความสามารถ
ป ระส บ ก ารณ์ และความเชี่ ยวชาญ ในทางวิ ช าการการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬา ปฏิ บั ติ งาน
ที่ ต้ องตั ดสิ นใจหรื อแก้ ปั ญหาที่ ยากและซั บซ้ อนมากและมี ผลกระทบในวงกว้าง และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์กาหนดมาตรฐานการกีฬา
การพัฒนานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.2 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จัย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ สร้ างนวั ต กรรม รวมทั้ งให้
ค าปรึ ก ษา เสนอนโยบายการก าหนดทิ ศ ทาง แนวทาง หลั ก เกณฑ์ ในการพั ฒ นาการกี ฬ า นั น ทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.3 กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เอกสารวิชาการ สื่อ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโครงสร้าง
พื้นฐานการกีฬา การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.4 กาหนดแผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพโครงสร้าง
พื้นฐานและมาตรฐานการกีฬา การพัฒนานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.5 กาหนดและพัฒ นาแนวทางในการดาเนิน การส่ง เสริม สนับ สนุน การศึก ษา
ด้านการกีฬา การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.6 กากับดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา การดาเนินงาน แผนงานโครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อพั ฒ นาการกี ฬ า การพั ฒ นาแหล่ งนั น ทนาการ และการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าและ
เทคโนโลยีการกีฬา
1.7 เสนอแนะหลั ก เกณฑ์ แ นวทางในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการกี ฬ า
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.8 แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ทธ์ของส่ วนราชการระดับ กรม มอบหมายงานแก้ไขปัญ หาในการปฏิบัติงานติดตามประเมิน ผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็น วิน ิจ ฉัย เพื ่อ เสนอแนะแนวทางทางวิช าการแก่ห น่ว ยงาน
ที ่เ กี ่ย วข้อ งทั้ ง ภายในและภายนอก เยาวชน และประชาชน เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ า
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
4.3 เผยแพร่องค์ความรู้ นาเทคโนโลยีสารเสนเทศ เครื่องมือเทคโนโลยี และบริการด้าน
สถานการกีฬา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้ วไม่น้ อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านการส่งเสริมและพัฒ นาการกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 4
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ระดับ 4
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ระดับ 2
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ระดับ 5

815
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ระดับ 4
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ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ภัณฑารักษ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านภัณฑารักษ์ ซึ่งมีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
โดยตรงกั บ โบราณวั ตถุ ศิ ล ปวั ตถุ และวั ตถุ ที่ มี คุ ณ ค่ าทางอารยธรรม ศิ ลปวั ฒ นธรรมทางวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เงิน ตรา เครื่องราชอิส ริย ยศ เครื่องราชอิส ริยาภรณ์ วัตถุสิ่งของและทรัพย์สิ นอันมีค่าอื่น ๆ
ของแผ่ น ดิน ตลอดจนศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ โดยมีลั กษณะงานที่ ปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับการส ารวจ การจัดหา
การเก็บรวบรวม การจัดทาบันทึกหลักฐาน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การตรวจพิสูจน์เพื่อกาหนด
อายุ ยุ คสมั ย ประวัติค วามเป็ น มา การจาแนกประเภท การคุ้ม ครอง ดู แล อนุ รักษ์ ซ่อมสงวนรักษา
การจัดแสดงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้และให้บริการทางการศึกษา การประเมินคุณค่า ตลอดจน
การพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
ภัณฑารักษ์
ระดับปฏิบัติการ
ภัณฑารักษ์
ระดับชานาญการ
ภัณฑารักษ์
ระดับชานาญการพิเศษ
ภัณฑารักษ์
ระดับเชี่ยวชาญ

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ภัณฑารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ภัณฑารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บ งานด้ านโบราณคดี ประวัติ ศ าสตร์ศิ ล ปะ ประวัติ ศ าสตร์ และมานุ ษ ยวิ ท ยา
ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมสารวจ รวบรวม เสาะแสวงหาและจัดทาทะเบียนประวัติ ลักษณะ สภาพเดิม
ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่นและชาติ
รวมทั้งเก็บรักษาตามหลักการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้คงอยู่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
1.2 ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา
ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของท้องถิ่น และชาติ
1.3 ร่วมจัดทาบท จัดแสดงนิทรรศการทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และชาติ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
1.4 ร่วมตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา แก่
บุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี สั งคมศาสตร์แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ วิ จิต รศิ ล ป์ แ ละประยุ กต์ ศิ ล ป์ รัฐ ศาสตร์
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี สั งคมศาสตร์แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ วิ จิต รศิ ล ป์ แ ละประยุ กต์ ศิ ล ป์ รัฐ ศาสตร์
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
ประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี สั งคมศาสตร์แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์ วิ จิต รศิ ล ป์ แ ละประยุ กต์ ศิ ล ป์ รัฐ ศาสตร์
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

820
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ภัณฑารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ภัณฑารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู ง ในงาน ด้ า นโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติ ศาสตร์ และมานุษยวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รวบรวม เสาะแสวงหาและจัดทาทะเบียนประวัติ ลักษณะ สภาพเดิมของ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
รวมทั้งเก็บรักษาตามหลักการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้คงอยู่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และชาติ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาซึ่งเป็น
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
1.3 จั ดท าบท จัด แสดงนิ ท รรศการทรัพ ย์สิ นที่ มีคุ ณ ค่ าทางวัฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น
และชาติ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
1.4 ตรวจสอบ ตรวจพิสู จน์ โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยาใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
1.5 จัดทาสื่อและเอกสารเกี่ยวกับงานของพิพิธภัณฑ์และความรู้ด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา
แก่ บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความรัก ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น ชาติ แ ละเห็ น
ความสาคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
4.2 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัด ท้องถิ่น หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ.,ก.ท.
หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท.
หรื อ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ า นโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร์ และ
มานุษยวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ภัณฑารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ภัณฑารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู ง มากในงานวิ ช าการ
ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญในงานสู งมากในงานวิช าการ ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ
มานุษยวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับ ตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุ
ทางชาติพันธุ์วิทยา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตรวจพิสู จน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์
วิทยาซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม โดยอาศัยการประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการทาง
อารยธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
1.3 ควบคุมการจัดแสดงนิทรรศการทรัพย์สิ นที่มีคุณ ค่าทางวัฒ นธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย
1.4 ควบคุมการตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์
วิทยาในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ของชาติ
1.5 เรียบเรียงบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการพิพิธภัณฑ์ เพื่อใช้สาหรับการเผยแพร่ให้
ความรู้ และการประชาสัมพันธ์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมด าเนิ นการวางแผนงาน โครงการของหน่ วยงานระดั บส านั กหรื อกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานสั มพั นธ์กั บสมาชิ กในที มงานโดยมี บทบาทในการชี้ แนะ จูงใจ ที มงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับกองหรือสานักเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา
แก่ บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความรัก ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น ชาติ แ ละเห็ น
ความสาคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
4.2 ให้ ค าปรึ กษา แนะน า และตอบปั ญหา เกี่ ยวกั บการท างานให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
รองลงมา เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท .
หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติ งานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และ
มานุษยวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ภัณฑารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

ภัณฑารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในทางวิ ช าการโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร์ และ
มานุษยวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ
ในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้ คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญในทางวิ ช าการโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะประวั ติ ศ าสตร์ และ
มานุษยวิทยา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบใน
วงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบตั ิการ
1.1 ตรวจสอบ วิ นิ จฉั ย ให้ ค าปรึ กษา และแก้ ไขปั ญหาที่ ส าคั ญเกี่ ยวกั บโบราณวั ตถุ
ศิลปวัตถุ หรือวัตถุทางด้านชาติพันธุ์วิทยา ตลอดจนการดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้การดาเนินงานถูกต้องตาม
หลักวิชาการพิพิธภัณฑ์
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานพิพิธภัณฑ์ เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นนโยบาย
แผนงาน แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงระบบงานและวิธีดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์
1.3 พัฒนา ระบบการดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัด
นิทรรศการทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญทางวัฒนธรรม
1.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อเผยแพร่และพัฒนางานพิพิธภัณฑ์
1.5 จัดคู่มือหรือบทความทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการพิพิธภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าของเจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาและของประชาชนทั่วไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบู รณาการแผนงาน โครงการในระดับ
กลยุทธ์ของส่วนราชการ มอบหมายงานแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกอง หรือสานักรวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์วิทยา
แก่ บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความรัก ความภาคภู มิ ใจในความเป็ น ชาติ แ ละเห็ น
ความสาคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์แก่บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
4.3 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของวัด ท้องถิ่น หน่วยงานของ
รัฐ และเอกชน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ า นโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 5
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การคิดวิเคราะห์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิ บัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่น คง
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่
น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง การควบคุ ม ตรวจสอบและด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึ กษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงาน หรือร่วมปฏิบัติงาน
และการให้ความสนับสนุนการดาเนินการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติงานมวลชนต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับปฏิบัติการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับชานาญการ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับเชี่ยวชาญ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบ สวน สอบสวน กรณี ที่ผู้ ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว ไม่ชาระ
ค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่
อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทา
ผิดรวม ทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิด ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้เป็น
ตามข้อบั ญญัติ และกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้าน
คดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร
การห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยหรือดาเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อ
ดาเนิ นการให้เป็น ไปตามข้อบั ญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ห รือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุด
ทบทวน จุ ดกวดขัน พิเศษ จุ ดห้ ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บริการ เช่น
งานช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย
1.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้กาลังคนด้านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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1.9 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อ เป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ การก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิ บั ติ ง าน การปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนางานบริการต่างๆ ของหน่วยงานหรือ
ส่ วนราชการ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในขั้ นตอนการดาเนิน งาน ส่ งเสริมให้ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย อานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจ
เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติ งานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิ บั ติ งาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู ง ในงานวิช าการด้านเทศกิ จ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง ในงานวิชาการด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว
ไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการ
กระทาผิดรวม ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับให้เป็นตามข้อบั ญญัติ และกฎหมาย
อื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง
และการบั งคั บ ทางปกครองที่ อยู่ ในอานาจหน้ าที่ เช่น การบั งคับ รื้อถอนอาคาร การห้ ามเข้าใช้อ าคารผิ ด
กฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบ การจั ด ระเบี ย บตลาด หาบเร่ แผงลอย จุ ด ผ่ อ นผั น
จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล การตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บิการ เช่น
งานช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย
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1.7 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่ วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้กาลังคนด้านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ศึก ษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ มาตรการ แนวทางปฏิ บั ติงาน การปรับ ปรุง
กฎหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.10 จัดระบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกิจของหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนติดตามประเมินผล
ภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง และความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็ นและคาแนะนาแก่
สมาชิกในทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรือ ค าแนะน าแก่ ส มาชิ ก ในที ม งาน บุ ค คล หน่ ว ยงานหรือ ส่ ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานวิชาการด้านเทศกิจ ให้คาปรึกษางานบริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ควบคุม ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย การอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานเทศกิ จ
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
ระดับ ปฏิ บั ติ การ ข้อ 3 หรื อดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมกา
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับ ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อ
ยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ย วข้องจากบุ คคลที่ อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่ งใดๆ
ที่เกี่ยวกับการกระทาผิดรวมทั้งดาเนิ น การให้ มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้ เป็นตาม
ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา
การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้าม
เข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบคุ ม กากั บ ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบี ยบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่ อ นผั น
จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม กากับ ดูแล การตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานต่าง ๆ ของประชาชน
ในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.6 ควบคุ ม กากั บ ดู แล ตัด สิ น ใจ การวางแผนการใช้ก าลั งคนด้านเทศกิ จ จัด ท า
แผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง
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1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ตัดสินใจ มาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน
การปรับ ปรุงกฎหมาย รวมทั้งกาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒ นา
ระบบงานให้ มี คุณ ภาพ สามารถปฏิ บั ติภ ารกิ จของหน่ ว ยงานหรือ ส่ ว นราชการให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.8 กาหนดแนวทาง รูปแบบ การจัดระบบการสารวจ การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน
เทศกิจของหน่ายงานหรือส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนควบคุมการติดตาม
ประเมินผลภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบ
เรีย บร้อ ยของบ้ านเมื อง และความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บเรีย บร้อยของบ้ านเมื อง เพื่ อพั ฒ นาและ
ปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.10 ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา พร้อมทั้งพัฒ นาศักยภาพและ
สร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
หน่วยงาน
1.11 นิเทศงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็น
อย่างดี
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน มอบหมายงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับงานในอานาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยมีผลผลิต
เชิงรูปธรรมที่ชัดเจน และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบ โครงสร้าง รูปแบบและวิธีการบริหารงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัติ
ประสงค์ของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการ บริห ารจัดการ ส่ งเสริม การประชาสั มพั น ธ์ เผยแพร่งานวิช าการ
เทศกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการ และให้คาปรึกษางานบริการต่างๆ ภายใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และมี
ความรู้ ความเข้ าใจในขั้ น ตอนการด าเนิ น งานของหน่ ายงานหรือ ส่ ว นราชการ ส่ งเสริม ให้ ก ารปฏิ บั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ด้ า นกฎหมาย
การอานวยความเป็ น ธรรมให้ แก่ป ระชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็น ธรรม ให้ ข้อคิดเห็ น เพื่ อ
นาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว ไม่น้อยกว่า
4 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
1.4 องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.7 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.8 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.9 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.10 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.11 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.12 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 2
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ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

จัดการงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักจัดการงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบั ติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิบัติงานให้คาปรึกษาของส่ วนราชการ ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่
ปรับ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่ อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ
หรื อ สิ่ งใดๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด รวมทั้ งการเปรีย บเที ย บปรับ ด าเนิ น คดี และบั งคั บ การให้ เป็ น ตาม
ข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา
การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้าม
เข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.2 เป็นพนักงานดาเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์สิน เพื่อดาเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบั ญ ญั ติ หรือกฎหมายอื่น ที่กาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 กากับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน
จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่ อนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยนโยบาย แผนงาน มาตรการ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลภารกิจงานเทศกิจ และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุนโยบายขององค์กรที่
กาหนดไว้
1.5 กาหนดกลยุทธ์ และการร่างนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือแนวทาง
ต่างๆเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดาเนินการต่างๆ ด้านเทศกิจบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้
1.6 กาหนดมาตรฐานงาน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานด้านเทศกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเทศกิจมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
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1.7 กาหนดผลสั มฤทธิ์ทั้ งด้านผลผลิ ต และผลลั พธ์ที่ จะได้จากการดาเนินงานด้าน
เทศกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างตรงตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ก าหนดเครื่ อ งมื อ แนวทาง คู่ มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ มาตรฐานในการ
ปฏิ บั ติ งานด้ าน เทศกิ จ เพื่ อ ให้ ก ารท างานของหน่ ว ยงานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
1.9 เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านเทศกิจ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีประสิ ทธิภ าพมากขึ้น และ
สามารถให้บริการด้านเทศกิจแก่ประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาอย่าง
แท้จริง
1.10 เสนอแนะ ให้แนวทาง ประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อให้ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภ าพ
คุณภาพ และมาตรฐานที่สูงขึ้น
1.11 บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดขวัญและ
กาลังใจที่ดีในการทางาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.12 ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา พร้อมทั้งพัฒ นาศักยภาพและ
สร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ข อง
หน่วยงาน
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.14 สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือถ่ายทอดฝึกอบรมแก่บุคลากรในระดับรองลงมา
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทางานภายในหน่วยงาน
และสามารถนาไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ด้านการวางแผน
วางแผน หรือร่วมดาเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการใน
ระดับ กลยุ ท ธ์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มอบหมายงาน แก้ไขปั ญ หาในการปฏิ บั ติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบ โครงสร้าง รูปแบบและวิธีการบริหารงานเทศกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัติ
ประสงค์ของหน่วยงาน
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเทศกิจภายใต้ความรับผิดชอบใน
ระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
4.2 บริหารจัดการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านเทศกิจในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานและการบริการประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4.3 จัดทาเอกสารวิชาการ ตารา และคู่มือทางเทศกิจ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรือ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบั ติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านจัดการงานเทศกิจ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สารวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิ เคราะห์วิจัย เพื่อวางแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ การให้คาแนะนา ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับ
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับปฏิบัติการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชานาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับชานาญการพิเศษ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับเชี่ยวชาญ
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนดาเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่
ร้องขอ กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด
1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและ
ภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส
1.5 สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกัน
และระบบอัคคีภัย
1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทารายงาน
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อกาหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการดาเนินการ จัดทาแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ
เอกชนต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี กฎหมาย รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
วิศ วกรรมโยธา วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม สิ่ งแวดล้ อ ม สถาปั ต ยกรรม ก่ อ สร้า ง เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิ ศวกรรมความ
ปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี กฎหมาย รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
วิศ วกรรมโยธา วิศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม สิ่ งแวดล้ อ ม สถาปั ต ยกรรม ก่ อ สร้า ง เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
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1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูง ในงานวิชาการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูง ในงานวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 มอบหมายงาน วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ควบคุ ม ตรวจสอบงานของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ
รองลงมา เพื่อให้งานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่
ร้องขอกู้ภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายน้ อย
ที่สุด
1.3 วางแผนให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้ได้รับ
การอานวยความสะดวกอย่างดีที่สุด
1.4 กากับ ดูแล การตรวจตราและป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.5 ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทุกระดับ
1.6 พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และวางแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อนาไปใช้กาหนดแผน หรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.7 กาหนดมาตรการ กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้ องต้น แก่ส มาชิกในทีมงาน หน่ วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสั มฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคล หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ด้านวิชาการและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านการบริการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคคลผู้ที่มีความ
สนใจทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
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1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานหรือเทียบเท่า ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติง าน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากในงานวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมกา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการกาหนด
มาตรฐานในการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 นาการดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตามที่ร้องขอกู้ภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาและเกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด
1.3 วางแผนการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
1.4 ศึก ษา และประยุ กต์ ใช้ เครื่อ งมื อ และเทคโนโลยีวิช าการด้านการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 เสริมสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ที่ต้องปฏิบัติงานเสี่ยงภัย
1.6 ก าหนดนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ อ งและบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อเป็นแผนหลักในการดาเนินการของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.7 ท าความเห็ น สรุป รายงาน เพื่ อให้ ข้อ แนะน าแก่ ผู้ ที่ เกี่ย วข้ อ งในหลั กการและ
วิธีการของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.8 กาหนดมาตรการ กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.9 พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และวางแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อนาไปใช้กาหนดแผนหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

852
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะจูงใจ ทีมงาน
หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่างๆ สมาชิกใน
ทีมงาน บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้การอบรมและเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่
น้ อ ยกว่ า 4 ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. ก าหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1. ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั ว หน้ างานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คาปรึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในทางวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
และซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้น คว้า ให้คาปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ
และองค์กรเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลด้านการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อใช้ในการกาหนดมาตรฐานในการ
ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ให้คาปรึกษา ควบคุมดูแลดารดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลาและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1.3 กากับ ดูแลการวางแผนการดาเนินการ เพื่ อให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.4 ศึกษาและพั ฒ นาเทคโนโลยีวิช าการด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 กาหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
เป็นแผนหลักในการดาเนินการของหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.7 วางแนวทางพัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และวางแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนาไปใช้กาหนดแผนหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับอาเภอหรือจังหวัด
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานระดับกองหรือสานัก รวมทั้งในที่ประชุม
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 เสนอความเห็น วินิจฉัยเพื่อเสนอแนะแนวทางวิชาการแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายใน ภายนอก เกี่ยวกับการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.2 เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ช านาญการพิ เศษ และ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอและถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 4
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ยวกับ การร่าง โต้ตอบ บั น ทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสื อ การดาเนินการเกี่ ยวกับเอกสารสิ ทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ
เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ งานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบีย น รับ หนั งสื อ การร่างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บ เอกสาร หนั งสื อราชการ หลั กฐานหนังสื อ ตามระเบี ยบวิธีปฏิ บัติ เพื่ อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติ งาน เช่ น เอกสารตรวจรับ รองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จั ด เตรี ย ม และด าเนิ น การผลิ ต เอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การประชุ ม การ
ฝึ กอบรมสั ม มนา นิ ท รรศการ และโครงการต่างๆ เพื่ อให้ เอกสารที่ ถู กต้ อง ครบถ้ว น และพร้อมใช้ในการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

859
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อ านวยความสะดวก ติ ด ต่ อ และประสานงานกั บ ทุ ก ส่ ว นงานของหน่ ว ยงาน
ในเรื่ อ งการประชุ ม และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ ว ไป งานการบริห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุค รุภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดี ยวกัน
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1.3 จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ
บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ กาหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
ประจาปี เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
1.5 ควบคุม และดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา
การเบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ แบะอาคารสถานที่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา
การฝึกอบรม และการสรุปเวลาการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานสรุป
การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.8 พั ฒ นางาน ปรับ ปรุ งระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ระบบงานมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
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1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ ว ไป งานการบริห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุค รุภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 อานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
3.3 ให้ คาปรึ กษาแนะนา ตอบปั ญ หาหรือชี้ แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ งานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้ าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบตั งิ าน และ
1. ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไปค่อนข้างยาก มีงานใน ความ
รับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการ
ทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 การวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เช่น การจัดทาโครงการต่าง ๆ
การวางแผนโครงการต่าง ๆ การบริห ารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.3 มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 วิ เคราะห์ จั ด ท าและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทะเบี ย นเอกสาร ทะเบี ย นประวั ติ
หลักฐานเกี่ยวกับ บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่าย การเก็บ การรักษา การลงทะเบียนเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
1.6 อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.7 พั ฒ นางาน ปรับ ปรุ งระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ระบบงานมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.8 จัดทาควบคุมภายใน เช่น จัดทาเอกสาร ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
การดาเนินงานตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
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1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 ให้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการทะเบียนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับคาร้อง การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
ราษฎร์ รวมทั้ งการดาเนิ น การทะเบี ย นราษฎร์ให้ เป็ นตามกฎหมายและระเบี ยบในเรื่องการจดและจัดท า
ทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การ
แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น ตลอดจนการจัดทาทะเบี ยนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การให้บริการ คาแนะนา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มชี ื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากั บ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รั บ ค าร้ อ ง และตรวจสอบเอกสาร และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานด้านทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารและหลักฐานที่ประกอบการดาเนินการทะเบียนราษฎร์
ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียน
คนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและสอดคลองความต้องการ
ของประชาชน
1.3 จัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 จัดทาฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานทะเบียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
2.2 ประสานงานด้ านทะเบี ย นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานด้านทะเบียนให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น

869
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ างประเทศ การจัด การ
บริห ารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ างประเทศ การจัด การ
บริห ารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ า งประเทศ การจั ด การ บริ ห ารธุ ร กิ จ
คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่ จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานทีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม และดูแลการรับคาร้อง และการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานด้ านทะเบี ยนราษฎร์ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ามี เอกสารและหลั ก ฐานที่ ป ระกอบการ
ดาเนินการทะเบียนราษฎร์ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน
การจัดทาทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและสอด
คลองความต้องการของประชาชน
1.3 ควบคุ ม และดูแลการจัด ท าทะเบี ยนผู้ มี สิ ท ธิเลื อกตั้ งและบั ญ ชีรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงานเลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม และดูแลการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงาน
ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ง่ ายและสะดวกในการค้ น หา และเป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ งในการ
ดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานทะเบียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม และดูแลการจัดท าฐานข้อมู ล งานทะเบียน เพื่อให้ มี ข้อ มู ล ที่ครบถ้ว น
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.7 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียนตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ร่ว มวางแผนงาน และแก้ ไขปั ญ หาขัด ข้อ งในการปฏิ บั ติ งานด้านทะเบี ย นของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค ลากรในระดั บ รองลงมาในสายงาน ผู้ ร่ ว มงาน ประชาชน หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทะเบียน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านงานทะเบียนค่อนข้างสู ง มีงานใน ความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรับคาร้อง และการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารและหลักฐานที่
ประกอบการดาเนินการทะเบียนราษฎร์ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การ
จัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียน
บ้าน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้าง
ความพึงพอใจและสอดคลองความต้องการของประชาชน
1.3 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงานเลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ปรับ ปรุง และพัฒ นาฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.6 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7 ศึก ษา วิเคราะห์ และสรุป รายงานต่ างๆ ด้านงานทะเบี ยน เพื่ อประกอบการ
เสนอแนะ การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียนของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่
กาหนดไว้
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านทะเบียนแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านทะเบี ยนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทะเบียนหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด เก็บ รวบรวม ข้อมู ลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วย
โรคภั ย ไข้เจ็ บ ต่างๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์ โรค เพื่ อประโยชน์ในการปรับ ปรุงคุณ ภาพของ
การรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจน
การวางแผนเกี่ย วกับ สาธารณสุ ขขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในด้านอื่นๆ ด้ว ย และปฏิบั ติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดั บต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติงานด้ านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
1.2 ให้บริการ จาแนกประเภทผู้ป่วย เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรค
ได้อย่างถูกต้อง
1.3 ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
1.4 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางการแพทย์ เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้ าที่
ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ บ ริการข้อมูล เวชระเบี ยนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่ห น่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง
บุคลากร ทางการแพทย์ ประชาชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ต่ อ จากประโยค
มัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือในสาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ บริการในงานเวชระเบียนอย่างมีมาตรฐาน ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการ
ทางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ให้รหัสทางการแพทย์ สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายโรค ตามมาตรฐาน
ได้ อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ คาปรึกษา ข้อมูลด้านเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆ แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผน
งานต่าง ๆ
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี กาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนั กงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ตามที่ ก.จ. ก.ท.,หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานเวชสถิติหรืองานที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนด
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชสถิติ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเวชสถิติ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา
เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
1.2 แปลผลการวินิจฉัยโรค ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทารายงานข้อมูลสุขภาพ เพื่อ
นาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลโครงการขนาดเล็ ก ที่ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานไม่ ซั บ ซ้ อ น
เพื่อให้ การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. ด้านการบริการ
3.1 อบรมเผยแพร่ ให้ความรู้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
แก่ เจ้าหน้าที่ในการใช้รหัสด้านสุขภาพต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างถูกต้อง
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ งาน ในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้านเวชสถิติหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานเวชสถิติหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐาน
ใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชือ่ ตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านการเงิน และบั ญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบั ญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิ ก
จ่ายเงิน
1.3 ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและ
บัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูก ต้องของเอกสารส าคัญ ทางการเงิน เพื่ อให้ เกิดความ
ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้
เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อ ขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติงานตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญ ชีที่ต้ องใช้ค วาม
ชานาญ เพื่อช่วยให้ ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
1.2 ปฏิ บั ติ ง าน วางแผน ประเมิ น ผลงาน ด้ านการเงิ น และบั ญ ชี เพื่ อ ให้ งานมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
1.3 จัดทาเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ
ของหน่วยงาน เช่น รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้เอกสาร และรายงานที่มีความถูกต้อง และครบถ้วน
ในการนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป
1.4 จัดทาทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิ บัติงาน และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้การตั้งงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และแล้วเสร็จตามเวลา
1.6 ควบคุม และดูแลการดาเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
1.7 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ
เงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้น หา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ
ดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
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1.8 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อ
ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
1.9 ถ่ ายทอดความรู้ด้ านการเงิน และบั ญ ชี แก่ เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ รองลงมา เช่ น ให้
คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการ
ฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตาม มาตรฐานและข้อกาหนด 2
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบั ติงานด้านการเงิน และบัญ ชี เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญ หาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่ างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ ชานาญ
แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน
หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น
4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการเงินและบัญชีค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความชานาญ เพื่อช่วยให้ระบบงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง
1.2 วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้ งานมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์
1.3 ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทาเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
บัญชี การเงิน และงบประมาณของหน่วยงาน เช่น รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย
และรายงานสรุป เกี่ ยวกับ การตั้งงบประมาณรายจ่ายของแต่ล ะหน่ วยงาน เป็ นต้น เพื่ อให้ ได้เอกสาร และ
รายงานที่มีความถูกต้อง และครบถ้วนในการนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป
1.4 ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทาทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุ มการใช้
จ่ายเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการควบคุ ม และการด าเนิ น การรั บ -จ่ า ยเงิน ตาม
หลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน
1.6 ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงาน
ทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการ
อ้างอิงการดาเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.7 เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
1.8 ถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี แก่ เจ้ าหน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา เช่ น
ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการ
ฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ
แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน
หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการคลัง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งตาแหน่ งต่างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางการคลั งของแผ่ น ดิ น ซึ่ งมี ลั ก ษณะงาน
เกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินคงคลังของประเทศ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการเงินการคลัง ของ
ประเทศ ชี้แจงทักท้วงและแนะนาในการใช้จ่ายเงิน การตรวจและรับรองการปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับ การคลัง
ของแผ่นดิน การรวบรวมข้อมูลและการพิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบการคลัง ต่างๆ ของส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันมี ค่าของแผ่นดิน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานการคลัง
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดั บต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้ า นการคลั ง ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้ น ตอน และวิ ธี การที่ ชั ดเจน ภายใต้ การก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความ
ถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นมีความถูกต้องเรียบร้อย
1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดย
รวบรวมและจัดทาข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา
และจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ
1.4 จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ
งบทดลอง การโอนงบประมาณ จัดทาสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
1.5 ช่ ว ยตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของบั ญ ชี ถื อ จ่ า ยเงิน เดื อ น ค่ า จ้ า ง และเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในการขอรับ บาเหน็จบ านาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน
และใบส าคัญ ทางการคลั งต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่งเงิน ใบรับรองภาษีหั ก ณ ที่ จ่าย
เอกสารการขอกั น เงิน และเอกสารการคลั งอื่ น ๆ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ค่าจ้าง และ
เงินเดือนใน ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หนังสือสั่งการ
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการคลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.3 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
พาณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด การขาย การเงิ น การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจั ดการ การ
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บั ญ ชี พาณิ ช ยการ เลขานุ การ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน
การจั ดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ หรือ ในสาขาวิช าหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ
การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านการคลัง
ปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งยาก และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านการคลั ง ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และ
ใบสาคัญทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสาร
การขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบี ยบที่
กาหนดไว้
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ
ในการขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.3 จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ
งบทดลอง การโอนงบประมาณ เพื่อสรุปยอดงบประมาณรายจ่ายประจาเดือนนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดย
จัดทาบัญชีควบคุมยอดการรับ-จ่าย การจัดทาฎีกาเบิกเงิน รายงานการเงิน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน
การคลังและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานขั้นต่อไป
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบและพิจ ารณาสั่งจ่า ยเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ บาเหน็จ
ดารงชีพ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือสั่งการ
1.5 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
1.6 ตรวจสอบการเบิกจ่ายและการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง เพื่อให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
1.7 จัดทารายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 แก้ปั ญ หา ข้อขั ดข้องที่เกิดขึ้น ภายใต้ห น้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบ เพื่อ ให้ เกิ ดความ
เรียบร้อยและถูกต้องในการปฏิบัติงาน
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1.9 จัด ทาแผนงาน/โครงการ และก าหนดงบประมาณในการด าเนิ น การ
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของงาน และรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิท ธิผล
ในทางปฏิบัติ
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการคลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ดู แ ลตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุมการนาส่งเงิน เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.3 ควบคุมการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินตรา และทรัพย์สิน และการเปิด -ปิด ห้อง
มั่นคง เพื่อให้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
2.4 วางแผน ควบคุมดูแลมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ วางเป้าหมายไว้
2.5 กากับดูแล ตรวจสอบการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลั กษณะ
เดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
2.6 กากับดูแลการตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
2.7 กากับดูแลความถูกต้อง ความครอบถ้วนของข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น งานด้านการเบิ ก จ่ าย และโอนเงิน เดื อน ค่ าจ้าง ค่าตอบแทนพนั กงานจ้าง เบี้ ย หวัด บ าเหน็ จ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
2.8 ควบคุมการนาส่งเงิน เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.9 กากับดูแลความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทา
หลักเกณฑ์ มาตรการ และพัฒ นามาตรฐานสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์ ต่างๆ ของข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่อใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายสวัสดิการ สิทธิประโยชน์รายบุคคล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบข้ อ หารื อ แก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน ประชาชน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็น ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และจะต้องปฏิบัติงานการคลังหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปีให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่ง
อย่ างอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ยบได้ไม่ ต่ากว่านี้ โดยจะต้ องปฏิ บัติ งานด้านการคลั งหรืองานอื่น ที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการคลัง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการคลัง

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านการคลังค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบทีหลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ติดตาม และดูแลการดาเนิ นการตรวจรับ การแยกประเภท และการ
จัดเก็บ ฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินงานด้านการคลังเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ควบคุม ติดตาม และดูแลการจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ
เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอนงบประมาณ เพื่อสรุปยอดงบประมาณรายจ่ายประจาเดือน
ได้อย่างถูกต้องในการนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
1.3 ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วน
ของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่งเงิน ใบรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารการขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม ติดตาม และดูแลการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงิน
ประเภทอื่นๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.5 ตรวจสอบการจัดทารายงานข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสามารถนาไปใช้หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน
1.6 ตรวจสอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ และก าหนดงบประมาณในการดาเนิ นการ
ตลอดจนควบคุมติดตามความก้าวหน้าของงาน และตรวจสอบผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ
1.7 แก้ปัญหา ทาการตัดสินใจภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการคลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ตอบข้อหารือ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน ถูกต้อง
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ตรวจสอบการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
2.2 ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยและการโอนเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน
พนักงานจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
2.3 กากับดูแลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างในระบบฐานข้อมูลบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.4 ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามการรวบรวมข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อให้ มี ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง
ครบถ้วน สาหรับการประมวลผลเพื่อจัดทาฐานข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ภาวการณ์คลัง มีความครบถ้วนสมบูรณ์
2.5 ควบคุมการนาส่งเหรียญกษาปณ์ เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.6 กากับดูแล ติดตามการรวบรวม/จัดทาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดทา
หลักเกณฑ์ มาตรการ และพัฒ นามาตรฐานสวัส ดิการและสิ ทธิประโยชน์ ต่างๆ ของข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น
ตลอดจนเพื่อใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายสวัสดิการ สิทธิประโยชน์รายบุคคล
๓. ด้านการบริการ
3.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบข้ อ หารือ ตลอดจนเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการคลังแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็น ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และจะต้องปฏิบัติงานการคลัง หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือหรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบารุงรักษา การทาบัญชี
ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทา
สัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง
การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ
ใช้งาน
1.2 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินงาน
1.4 รายงาน สรุ ป ความเห็ น เกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒ นาให้ระเบียบ
การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ชี้แจงรายละเอีย ดข้ อเท็ จจริง เกี่ ยวกับงานพั สดุให้ การปฏิ บั ติงานมี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
1.7 จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าเดื อ น ประจ าไตรมาส หรื อ ประจ าปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ ผู้บังคับบัญชา
ทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่ างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค
เขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล
ช่างไฟฟ้า หรืในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี
เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่ องกล ช่างไฟฟ้า
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม
และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
1.2 ควบคุมจัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้
เป็นข้อมูล ในการดาเนินงาน
1.3 ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ เป็น
หลักฐานอ้างอิงในอนาคต
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทา
รายงาน และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ตรวจสอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเดือน ประจาไตรมาส หรือ
ประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนิน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.6 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒ นาให้ระเบียบ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้ คาแนะน าแก้ปัญ หาข้อขัดข้องในการปฏิ บัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.2 บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับ ผู้มีคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัสดุ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการพัสดุค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง
การซ่อมแซม และ บ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้มีจานวนเพียงพอกับ
ความต้องการอยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2 ตรวจสอบงานทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การยืม -คืนพัสดุ อุปกรณ์ การเก็บรักษา
ใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานอื่น และง่ายต่อการ
สืบค้น
1.3 ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ เป็น
หลักฐานอ้างอิงในอนาคต
1.4 สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ก าหนดแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจ าปี เดื อ น ประจ าไตรมาส หรื อ ประจ าปี
งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.6 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพือ่ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
2.2 ก าหนดนโยบายในการปฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณาวางอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
งบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานสาเร็จลุล่วง
2.3 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา
และ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
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๓. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 ให้ คาปรึ กษาแนะนา ตอบปั ญ หาหรือชี้ แจงเรื่องต่ างๆ ที่เกี่ยวกับ งานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติ งานพัส ดุห รืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การช่ ว ยตรวจรั บ และพิ จ ารณาแบบแสดงรายการ ค าร้ อ ง หรือ ค าขอของผู้ เสี ย ภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียม รับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและ
รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การ
ดาเนินคดีผู้ค้างชาระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา
และนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับชานาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

รนะดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการจั ดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ดเก็ บ ภาษี โรงเรื อนและที่ ดิ น ภาษี บ ารุ งท้ องที่ ภาษี ป้ าย
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชาระ เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบการรั บเงิน เก็ บรั กษา น าส่ งเงิน และออกใบเสร็จในการจั ดเก็ บรายได้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน
เพื่อเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกาหนดระยะเวลา
1.5 จัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ดาเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่างๆ
จัดเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดาเนินงาน
1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชาระ
ควบคุมหรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่ว ไป เพื่อขอความช่วยเหลื อและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน
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2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริห ารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ
การจั ด การทั่ ว ไป คอมพิ ว เตอร์ เศรษฐศาสตร์ก ารเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบั ญ ชี พาณิ ช ยการ เลขานุ ก า ร
การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.
อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
หรือรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 ดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การเร่งรัด ติดตาม การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายได้ต่างๆ ที่ ค้างช าระ เพื่ อให้ การด าเนิ นการถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บได้ อย่าง
ครบถ้วน
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรั กษา นาส่ งเงิน และออกใบเสร็ จในการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ
จัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ
ดาเนินการต่างๆ ทางการจัดเก็บรายได้
1.5 ดูแล ติดตามการจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่
ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
1.8 จัดทาแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้
อื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่ อให้ การจัดเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ได้ตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนด

913
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ ที่มีความซับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ
แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า หน่วยงานราชการ และเอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
5 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น
4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการจัดเก็บรายได้ ค่อนข้างยากมาก มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
หรือรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 ก ากั บ ดู แล ติ ดตาม การเร่ งรัดการจั ดเก็ บภาษี ค่ าธรรมเนี ยม และรายได้ ต่ างๆ
ที่ค้างชาระ เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
1.3 กากับ ดูแล ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ
จัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ
ดาเนินการต่างๆ ทางการจัดเก็บรายได้
1.5 ควบคุม กากับ ดูแล และตรวจสอบการจัดทาบัญชีและทะเบียนการจัดเก็บรายได้
สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทางานให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
1.8 จั ด ท ามาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารช าระภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้
ต่างๆ ได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
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1.9 วางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่กาหนดไว้
1.10 วางแผน ประเมินผลงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพตรง
ตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ ที่มีความ
ซับ ซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชานาญ แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกและให้เกิดความเข้าใจในการชาระภาษี และ
ค่าธรรมเนียม
3.3 ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า และหน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติ งานการจัดเก็บรายได้ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
1.6 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนั บสนุนผลงานและนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล เผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมของชาติและของท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชั ดเจน ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.2 สารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน
1.4 ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขข้อข้อง
ใจและช่วยตอบคาถามให้แก่ประชาชน
1.5 ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ
อันดี เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล
1.6 แก้ ไขปั ญ หาต่ างๆ ในเบื้ อ งต้น ด้านงานประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อให้ การด าเนิ น งาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 เผยแพ ร่ แจกจ่ า ยข่ า วสาร และเอกสารเกี่ ย วกั บ ความรู้ ใ น ด้ า นต่ า งๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
2.2 ให้ คาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และไห้การดาเนินงานสาเร็จ ลุล่วง
2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่ว ยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
2.4 อานวยความสะดวกแก่ผู้ ม าติ ดต่อ ด้ว ยการให้ ความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ ต น
ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิค การตลาด การจัดการ การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่
ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือผลงาน
ของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือศิลปวัฒนธรรมของชาติ หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
1.2 สารวจ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ความคิดเห็นและท่าทีของผู้รับบริการ บุคคล และ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ในการก าหนดนโยบายด้ านการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
การปรับปรุง และพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ดาเนินการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.4 ศึ ก ษาและติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 ก าหนดนโยบายในการปฏิ บั ติ ง าน พิ จ ารณาวางอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
งบประมาณ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานสาเร็จลุล่วง
2.3 ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ตอบปัญหาและ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
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3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานและเป็นตัวแทนขององค์กรเข้าร่วมประชุมของส่วนราชการที่สังกัด
และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะ และให้
คาปรึกษา รวมทั้งข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3.2 ดาเนินการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อต้อนรับ ชี้แจง แนะนา
เพื่อ อานวย ความสะดวกแก่ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน ข้ อ 3 หรื อ ด ารงต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ย บได้
ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่ ว มก าหนดงบประมาณ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการดาเนินงาน
1.2 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
การ เผยแพร่ จั ด ท าเอกสารข่ า วสารต่ าง ๆ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ตรวจสอบการ
ดาเนิ น การประชาสั มพัน ธ์โดยวิธีการ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือ
ผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล หรือศิลปวัฒนธรรมของชาติ หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
1.3 ตรวจสอบการส ารวจ รวบรวม สรุ ป วิ เคราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และท่ า ที ข อง
ประชาชน เพื่อเป็ น ข้อมูล ให้ กับ ผู้บ ริห ารใช้ในการกาหนดนโยบายด้านการวางแผนงานประชาสั มพันธ์เพื่อ
ประโยชน์ในงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.4 ควบคุม ดูแล และติดตามการประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ
การผลิ ตสื่ อ และการจั ด โครงการและกิ จกรรมต่างๆ เพื่ อปรับ ปรุงการเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ การใช้ สื่ อ
การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.5 เสนอแนะ และให้แนวทางการแก้ ไขปรับปรุง และการพัฒ นาระบบงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การใช้/ผลิตสื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานมีคุณภาพ
มาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือ หัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ก าหนดแนวทาง และแก้ ไ ขปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นเผยแพร่
ประชาสัมพัน ธ์ในหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานด้านการ
เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบแก่ผู้ ร่ว มงาน หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อง หรือ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วง และเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อเท็จจริงในด้านข้อมูล ต่างๆ
3.2 ประสานงานในหน่วยงาน เอกชนหรือประชาชนทั่วไป โดยให้บริการงาน ด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็น ประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
3.3 ประมวลฐานข้อมูลสารสนเทศในงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ ยว การควบคุมบริการท่องเที่ยวและจัดระเบียบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การต้อนรับอานวยความสะดวก จัดบริการนาเที่ยว ดาเนินธุรกิจ
การท่องเที่ยว ให้คาแนะนา ความรู้ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

929
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานเผยแพร่ ให้ คาแนะนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
และความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน
ในพื้นที่
1.2 ร่วมเป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนาเที่ยว จัดทาโปรแกรมในการนาเที่ยว อานวย
ความสะดวก และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 ช่วยจัดทารายงานและสถิติ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้วิเคราะห์ในการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุ ม ดู แ ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่กฎหมายกาหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
1.5 ร่วมพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ได้ แก่ การจดทะเบี ย น การพิ จ ารณาต่ อใบอนุญ าต การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการในใบอนุ ญ าต เป็น ต้ น
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ติดตาม ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนาและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานควบคุม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
สร้างภาพลักษณ์อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน
1.7 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการบริการ
2.1 ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร ภาษาต่ า งประเทศ การตลาด การโรงแรม
การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร ภาษาต่ า งประเทศ การตลาด การโรงแรม
การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร ภาษาต่ า งประเทศ การตลาด การขาย การโรงแรม
การท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร เทคนิคการตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ
การโฆษณา การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

931
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

ชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ ค่อนข้างยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดูแล เผยแพร่ ให้คาแนะนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
และความรู้ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน อปท. เพื่อเป็นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
1.2 เป็นมัคคุเทศก์ จัดบริการนาเที่ยว จัดทาโปรแกรมในการนาเที่ยวสาหรับ อานวย
ความสะดวก และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 ร่ว มจั ด ท าแผนการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยวิเคราะห์ จ าก
รายงาน สถิติ และข้อมูล ข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ
1.4 การควบคุมการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้ ถูกต้องตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่กฎหมายกาหนด และเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน
1.5 พิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ได้ แก่ การจดทะเบี ย น การพิ จ ารณาต่ อใบอนุญ าต การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการในใบอนุ ญ าต เป็น ต้ น
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและตอบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์
อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน
1.7 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปเป้าหมายที่กาหนด
2.2. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 5 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งาน ส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยว ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง
เจ้ าพนั กงานส่ งเสริมการท่องเที่ ยว ระดับปฏิบั ติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เที ย บได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านส่ งเสริมการท่องเที่ยว หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับตาแหน่ง

อาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหัวหน้างาน หรื อเทียบเท่า ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และความรู้ที่
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน อปท. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของหน่วยงาน และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่
1.2 เป็ น มั ค คุ เทศก์ จั ด บริก ารน าเที่ ย ว จั ด ท าโปรแกรมในการน าเที่ ย วส าหรั บ
นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.3 วางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภ าพ โดยวิเคราะห์ จากรายงาน
สถิติ และข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน และสภาพเศรษฐกิจ
1.4 กากับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่กฎหมายกาหนด และเป็นไปตามนโยบายของ
หน่วยงาน
1.5 กากับดูแลการพิจารณาและตรวจสอบการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ
เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ การจดทะเบียน การพิจารณาต่อใบอนุญาต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ในใบอนุญาต เป็นต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ติดตามประสานงานกับบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและตอบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวแก่ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างภาพลักษณ์
อันดีต่อแหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงาน
1.8 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3.4 เป็นวิทยากรฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทวั่ ไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.2 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.3 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานการเกษตร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกาจัดศัตรูพืช
การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร การควบคุมการนาเข้าและส่งออกของพืชและผลิตผลจาก
พืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย
เกี่ยวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่ว ยทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ
รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2 ผลิ ต และให้ บ ริก าร ด้ านพื ช ไหม และปั จจั ย การผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต ตาม
เป้าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3 ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ช าการเกษตร เช่ น การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
การพัฒนา ที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และ
เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
1.4 ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทาโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจาถิ่น
การอนุรักษ์ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์
พันธ์พืชหายาก
1.5 ช่วยตรวจและควบคุมการนาเข้า ส่งออก และการนาผ่านของพืช ผลผลิตจากพืช
และวัสดุการเกษตรและช่วยตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 สาธิต แนะนา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร
ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนาความรู้ ไปปฏิบัติ
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หาการเกษตร
เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์
การเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รเทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์
การเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์
การเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร ธุรกิจเกษตร ช่างกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ธุรกิจและสหกรณ์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานด้านการเกษตรปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทีค่อนข้างยากและ
ปฏิบัติงานอืน่ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่ จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการเกษตร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่ว ยทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ
รับรองทางด้านวิชาการเกษตร ในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
1.2 ผลิ ต และให้ บ ริก าร ด้ านพื ช ไหม และปั จจั ย การผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลผลิ ต ตาม
เป้าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3 ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ช าการเกษตร เช่ น การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
การพัฒ นาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจัดการไร่นา การใช้น้า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและ
เผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
1.4 ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทาโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจาถิ่น การอนุรักษ์
ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธ์พืชหายาก
1.5 ตรวจและควบคุมการนาเข้า ส่งออก และการนาผ่านของพืช ผลผลิตจากพืชและวัสดุ
การเกษตรและตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.6 จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 วางแผน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาปรึกษาและเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
2.3 ควบคุมดูแลงานด้านการเกษตร เพื่อให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
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3. ด้านการบริการ
3.1 สาธิต แนะนา ส่งเสริม ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร
ยุวเกษตร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนาความรู้ไปปฏิบัติ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หาการเกษตร
เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ติด ตาม ประเมิ น ผล การด าเนิ น งาน และส ารวจความพึ งพอใจของเกษตรกร
เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิ บัติงานด้าน
การเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ ล ดเป็ น 5 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานการเกษตร

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ป ริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้ านการเกษตร ค่ อนข้ างสู ง มีงานในความรับ ผิ ด ชอบที่ ห ลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒ นา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ
รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร ในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์ความชานาญที่สั่งสมมาเป็นเวลา
พอสมควรเพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2 ควบคุ ม การผลิ ต และให้ บ ริ ก าร ด้ านพื ช ไหม และปั จ จั ย การผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้
ผลผลิต ตามเป้าหมายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3 ควบคุมและดาเนินการด้านวิช าการเกษตร เช่น การดาเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย การพั ฒ นาที่ ดิ น การส่ งเสริ ม การเกษตร การจั ด การไร่ น า การใช้ น้ าชลประทาน เป็ น ต้ น เพื่ อ
สนับสนุนงานวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร
1.4 ร่วมวางแผน ส่งเสริมการผลิต จัดทาโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร
และส่งเสริมกระบวนกาเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกพืชประจาถิ่น การ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษ์พันธ์พืช
หายาก
1.5 การตรวจและควบคุมการนาเข้า การส่งออก และการนาผ่านของพืช ผลผลิตจาก
พืช และวัสดุการเกษตร และตรวจสอบ เพื่อออกใบอนุญาต และเพื่อควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
1.6 ตรวจสอบ กากับดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่
ในสภาพดี และเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 วางแผน ควบคุ ม ดู แ ล การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมาหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ตรวจสอบ ก ารป ฏิ บั ติ งาน ของเจ้ า ห น้ าที่ ระดั บ รองลงมาห รื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ก าหนดแนวทางและแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเกษตร เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ติ ด ตาม ประเมิ น ผล การด าเนิ น งานและส ารวจความพึ งพอใจของเกษตรกร
เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข
2.5 ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 สาธิ ต แนะน า ส่ งเสริม ฝึ ก อบรม และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตร ให้ แ ก่
ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อนาความรู้ ไปปฏิบัติ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแนะแนวทางการแก้ไขปัญ หาการเกษตร
เพื่อให้ มีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ติด ตาม ประเมิ น ผล การด าเนิ น งาน และส ารวจความพึ งพอใจของเกษตรกร
เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านการเกษตร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่ น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการเกษตร หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
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2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางประมง ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การ ควบคุ ม การประมงให้ เป็ น ไปตามกฎหมายประมง เช่ น การรับ ค าขออนุ ญ าตและจดทะเบี ย นต่ า งๆ
ตามกฎหมายประมง การตรวจสอบความถูกต้องและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับ
การประมง การด าเนิ น การด้ านประมงสงเคราะห์ ตลอดจนการปฏิ บั ติ งานต่ างๆเพื่ อ ช่ ว ยนั ก วิช าการใน
การศึกษาค้นคว้าทดลองวิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานประมง
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประมง
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานประมง
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้น ตอน และวิ ธีก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ออานวย
ความสะดวกในงานศึกษาทดลอง
1.2 ช่ ว ยงานส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากร สัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
1.3 ดาเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.4 จัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้
การ ดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
1.5 รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง
เพื่อ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
1.6 ดูแลการประกอบการประมงของผู้ ประกอบอาชีพ การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า และ
ชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทาลายสมดุลของ
สิ่งแวดล้อม
1.7 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานประมงที่ตนมีความรับผิดชอบ
แก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ความช านาญ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประมง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ถ่ายทอดความรู้ทางด้านประมงต่างๆ เช่น สาธิตเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้า แก่ผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และชาวประมง เพื่อให้นาไปปฏิบัติและเป็นการเพิ่มผลผลิต
2.2 ประสานงานในระดับ กลุ่ ม กับ หน่ว ยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่ วไป
เพื่อ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการทางานของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพ เทคนิ คหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิช าหรื อทางเกษตรกรรม การประมง ธุรกิจเกษตรการเกษตร เพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า แปรรูป สั ต ว์น้ า
ประมงทะเล การควบคุมเรือประมง อุตสาหกรรมสัตว์น้า ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมการเกษตร
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านประมงปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที jค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประมง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาทีค่ ่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยงานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ออานวย
ความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่มีความละเอียดและซับซ้อน
1.2 ช่ ว ยงานส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มคี วามละเอียดและซับซ้อน
1.3 กากับดูแลการจัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นที่เกี่ยวกับการประมงเพื่อ
ควบคุมให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
กากับดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และ
1.4 ชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน
และไม่ทาลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม
1.5 ดาเนินการและติดตามประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์
น้าและสิง่ แวดล้อม
1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐเพื่ อดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.7 ควบคุมการจัดทารายงานการดาเนินงาน และการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การประกอบการประมง เพือ่ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
1.8 พิจารณาคาร้องเรื่องราวต่างๆ เกีย่ วกับการประมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ าและชาวประมงให้ ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ ให้ ค าแนะน า
ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานประมงที่ ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่ อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ
ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานประมงของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน เพือ่ ให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการปฏิ บั ติ ง านประมงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงด้านต่างๆ เพื่อให้นาไปปฏิบัติ
และเป็นการเพิม่ ผลผลิต
3.2 ประสานงานในระดับกอง หรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการประมง
3.3 ให้ ค าปรึ ก ษา ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานด้ า นการประมงแก่ เกษตรกร
หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประมง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประมง

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านประมง ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่วมทาการศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการด้านการประมง เพื่ อ
อานวยความสะดวกในงานศึกษาทดลองที่ มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์ ความชานาญที่สั่ง
สมมาเป็นเวลาพอสมควรเพือ่ ให้มีการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม
1.2 ร่ ว มท าการส ารวจ ศึ ก ษา ทดลอง วิ เคราะห์ และวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตว์น้า และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลที่มีความละเอียดและซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์
ความชานาญทีส่ ั่งสมมาเป็นเวลาพอสมควร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.3 วางแผนและควบคุมการจัดทาทะเบียนจับสัตว์น้า และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการ
ประมง เพือ่ ควบคุมให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ
1.4 วางแผนและควบคุมการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้า และชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทาลาย
สมดุลของสิ่งแวดล้อม
1.5 กาหนดแผนงานและประเมินผลตามแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
และสิง่ แวดล้อม
1.6 ประสานงานกับชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
1.7 กาหนดแผนและควบคุมการจัดทารายงานการดาเนินงาน และการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ เกีย่ วกับการประกอบการประมง เพือ่ ประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในระดับ
ต่ากว่ากอง หรือปฏิบั ติราชการในบั งคับบัญ ชาโดยตรงต่อหน่วยงานระดับกองหรือสู งกว่ากอง เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่ อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
3.1 ควบคุมและดาเนินการถ่ายทอดความรู้และหาแนวทางส่งเสริมการประมงในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้นาความรู้ไปปฏิบัติและเป็นการเพิ่มผลผลิต
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานการประมง และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงาน
3.3 ให้ ค าปรึ ก ษา ตอบปั ญ หา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานด้ านการประมงที่ มี ความยุ่งยาก
ซับซ้อนแก่เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประมง ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านประมง หรืองานอื่น ที่เกี่ย วข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านประมง หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
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ระดับ 3
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

สัตวบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทาง สัตวบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว์และผสมพันธุ์สัตว์ การผสมอาหาร การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการถนอมอาหารสัตว์ ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
สัตวบาล
ระดับปฏิบัติงาน
สัตวบาล
ระดับชานาญงาน
สัตวบาล
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านสั ตวบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว์ การให้อาหารสัตว์ การสุขาภิบาลโรงเรือนสาหรับ
สัตว์ การดูแลสุขาภิบาลสัตว์ การผสมอาหารสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์และบารุงรักษา การกาหนดให้
สัตว์ใช้ทุ่งหญ้า การถนอมอาหารสัตว์ สารวจจานวนสัตว์ คัดเลือกสัตว์ ตอนสัตว์ ผสมพันธ์สัตว์ สงวนพันธ์
สัตว์ ทาทะเบียนสัตว์ รวมทั้งปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สารวจ เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจโรงงาน การบรรจุ
หีบห่ออาหารสัตว์ บันทึก เก็บรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลปศุสัตว์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.3 ให้คาแนะนาปฏิบัติการด้านปศุสัตว์เ บื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อให้
การ เลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
1.4 ช่วยเหลือและสนับสนุนงานวิจัยด้านปศุสัตว์
1.5 ส่งเสริมปศุสัตว์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
1.6 ส่งเสริมด้านปฏิบัติการปศุสัตว์อินทรีย์และการใช้พืชสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้ แ จง เกี่ ย วกั บ งานด้ า นปศุ สั ต ว์ ที่ ต นมี ค วาม
รับ ผิ ด ชอบ แก่เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ รองลงมา เกษตรกร หน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ
ถ่ายทอด ความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานกับกลุ่ม หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในระดับ
ปฏิบั ติงานเพื่อขอความช่ว ยเหลื อและร่วมมือในงานปศุสั ตว์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทาง
เกษตรศาสตร์ สั ต วศาสตร์ หรื อ ในสาขาวิ ช าหรือ ทางอื่ น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนดว่ าใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสัตวบาลปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้ านสัตวบาล ปฏิบัติงานที่
ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม การเลี้ ย งสั ต ว์ การผสมอาหารสั ต ว์ การสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์ การปลู ก พื ช
อาหารสัตว์และการถนอมอาหารสัตว์ ศึกษาประวัติพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ ผสมพันธุ์ และ
ตอนสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ตรวจรับรองและควบคุมมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ดาเนินการสารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลปศุสัตว์และ
ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนด้านการปศุสัตว์
1.3 การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ การตรวจสภาพโรงงาน
ร้านค้าอาหารสัตว์ การตรวจสอบการบรรจุหีบห่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.4 ช่วยนักวิชาการ ในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาด้านเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์
ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการจัดการและด้านการผสมเทียม
1.5 ให้คาปรึกษาแนะนาและถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
เพื่อให้การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
1.6 ส่งเสริมปศุสัตว์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
1.7 ส่งเสริมด้านปฏิบัติการปศุสัตว์อินทรีย์และการใช้พืชสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากั บ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานปศุ สั ต ว์ข องเจ้ าหน้ าที่ ในฐานะผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
หน่วยงาน หรือหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผนปฏิบัติงาน ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติงานปศุสัตว์ของ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ ใต้บั งคับ บั ญชาในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของงานที่รับผิ ดชอบเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะน า ตอบปัญ หา ชี้แจง เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ที่มีความซับซ้อน ที่อยู่ใน
ความ รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับแผนงาน หรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการและ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอและ/หรือให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในงานปศุสัตว์ และแลกเปลี่ยน ความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวบาล ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านสัตวบาล หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนด 6 ปี ให้ลดเหลือ
4 ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิ เฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวบาล ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสัตวบาล ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ ป ฏิ บั ติงานที่ มี ป ระสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องใช้ผู้ ส าเร็จการศึก ษาระดั บปริญ ญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านสัตวบาลค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
หรือ แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผน ควบคุม ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์
ด้านพืช อาหารสัตว์ ด้านการจั ดการและด้านการผสมเทียม ด้านสุ ขาภิบาลสั ตว์ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาด้านการเลี้ยงสัต ว์ ด้านอาหาร
สัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการจัดการและด้านการผสมเทียม
1.3 ดาเนินงานด้านการเลี้ยงสัตว์ การผสมอาหารสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การปลูก
พืชอาหารสัตว์และการถนอมอาหารสัตว์ ศึกษาประวัติพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ ผสมพันธุ์
และตอนสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ตรวจรับรองและควบคุมมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ รวมทั้งปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 กาหนดแผนงาน ในการสารวจ การเก็บตัวอย่าง ตรวจสอบ ข้อมูลปศุสัตว์และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปและประเมินผล
1.5 กาหนดแผนและควบคุมการให้บริการ ด้านเลี้ยงสัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านพืชอาหาร
สัตว์ ด้านการจัดการและด้านการผสมเทียม รวมทั้งปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ให้คาปรึกษาแนะนาปฏิบัติการด้านปศุสัตว์แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพื่อให้การ
เลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
1.7 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการปฏิ บั ติ งานปศุ สั ต ว์ ข อง
ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาในหน่ วยงานที่รั บ ผิ ดชอบ และระหว่างหน่ว ยงาน เพื่ อให้ การปฏิ บัติ งานของหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.8 ส่งเสริมปศุสัตว์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
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2. ด้านกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ง าน ปศุ สั ต ว์ ข องเจ้ า หน้ าที่ ห รื อ ป กครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการปฏิ บั ติ งานปศุ สั ต ว์ ข อง
ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาในหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ เพื่ อให้ การปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบเป็น ไป อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ คาปรึกษา ตอบปัญ หา ชี้แจง เกี่ยวกับงานปศุสั ตว์ที่มีความซับ ซ้อน ที่ตนมี
ความ รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับ กอง หรือ หน่ วยงานที่ สู งกว่า กับ หน่ วยงานราชการและ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานปศุสัตว์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.3 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ สาหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวบาล ระดับปฏิบัติงานและ
3. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งสั ตวบาล ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้านสัตวบาล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสัตวบาล หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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4404
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสถานที่พัก ผ่อนหย่อนใจ คอยตรวจสอบกากับดูแล ให้มีและบารุงรักษาสวนสาธารณะ
จัดตกแต่งสวนหย่ อม จั ดทาเรือนเพาะช า บ ารุงรักษาต้นไม้ริม ถนนให้ ร่มเย็น แก่ ผู้ สั ญ จรไปมา บ ารุงรักษา
ชานหญ้ า อนุ ส าวรี ย์ ตลอดจนให้ ค าแนะน าและเผยแพร่วิช าการให้ แ ก่ป ระชาชน และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จั ด ประดั บ ตกแต่ ง และบ ารุงต้ น ไม้ ไม้ ด อกและไม้ ป ระดั บ ในสวนสาธารณะ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อมทั่วไปในเขต อปท. บริเวณริมถนน และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความ
สวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
1.2 ดูแล และบ ารุงรักษาต้นไม้ริมถนน สนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป อนุสาวรีย์
และภูมิทัศน์ต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็น
1.3 ประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี งานพิธีการใน
บริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามการร้องขอจากประชาชน เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น
1.4 จั ด ท าเรื อ นเพาะช ากล้ า ไม้ แ ละพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ต่ า งๆ เพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณในการจัดซื้อ
1.5 ให้ คาแนะนาและเผยแพร่วิช าการเกษตรและความรู้ความเข้าใจด้านการดูแล
ต้นไม้และพรรณไม้ให้เหมาะกับกับแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้
1.6 บ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ และเครื่อ งจั ก รกล เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสวนสาธารณะ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รเทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งไม่เป็นต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทีค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่น
ตามทีได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยควบคุมและจัด ประดับตกแต่ง และบ ารุงต้ นไม้ ไม้ ดอกและไม้ประดั บใน
สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อมทั่วไปในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณริมถนน
และพื้ น ที่ที่รับ ผิ ดชอบ เพื่ อให้ เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้ พ บเห็ น และส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ ดีให้ กับ
ประชาชน
1.2 ช่วยควบคุมและบารุงรักษาลานหญ้า สนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป อนุสาวรีย์
และภูมิทัศน์ต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็น
1.3 ช่วยควบคุมและประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในงานประเพณี งานพระราชพิ ธี
งานพิธีการในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามการร้องขอจากประชาชน เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น
1.4 ควบคุ ม และจั ด ท าเรื อ นเพาะช ากล้ า ไม้ แ ละพั น ธุ์ ไ ม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ต่ า งๆ
เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
1.5 ให้คาแนะนาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลต้นไม้และพรรณไม้ให้
เหมาะกับกับแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการปลูกต้นไม้
1.6 ตรวจสอบการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักรกล เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสวนสาธารณะ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาแก้ปัญหาข้อขั ดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 วางแผน ควบคุมการดาเนินการปรับเปลี่ยนต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างปี
และช่วงงานประจาปี เพื่อให้มีจานวนเพียงพอต่อการใช้งานตลอดปี
3. ด้านการบริการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบั ติงาน และปฏิบัติงานด้าน
สวนสาธารณะ หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็ น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ 2 และให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งาน
สวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสวนสาธารณะค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดู แลการจัด ประดับ ตกแต่ง และบารุงต้ นไม้ ไม้ดอกและไม้ป ระดับ ใน
สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนหย่อมทั่วไปในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณริมถนน
และพื้ น ที่ที่รับ ผิ ดชอบ เพื่ อให้ เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้ พ บเห็ น และส่งเสริมคุณ ภาพชีวิตที่ ดีให้ กับ
ประชาชน
1.2 ควบคุมดูแลการบารุงรักษาลานหญ้า สนามเด็กเล่น สนามหญ้าทั่วไป อนุสาวรีย์
และภูมิทัศน์ต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ประชาชนผู้พบเห็น
1.3 กากับดูแลการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับในงานประเพณี งานพระราชพิธี
งานพิธีการในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบและตามการร้องขอจากประชาชน เพื่อให้เกิดความสวยงามแก่ผู้พบเห็น
1.4 ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ท าเรื อ นเพาะช ากล้ า ไม้ แ ละพั น ธุ์ ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ต่ า งๆ
เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
1.5 วิ เคราะห์ จั ด หาและดู แ ลการบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และ
เครื่องจักรกล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
1.6 ปฏิบัติงาน แ ละสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 วางแผนการปฏิ บัติของหน่ว ยงานที่รับ ผิ ดชอบ เพื่ อให้ การปฏิ บัติงานดังกล่ าว
เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ
2.2 กากับดูแลแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 กากับ ดูแ ล ตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของผู้ ใต้บั งคั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารท างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในงานสวนสาธารณะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านสวนสาธารณะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสวนสาธารณะ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.4 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลและ
จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ ช่วยนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับชานาญงาน

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จั ด เตรี ย ม ดู แ ลรักษาเครื่อ งมื อ อุป กรณ์ เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทาทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2 ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องต้น และช่วยรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว
1.3 ช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนักวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ดังกล่าวถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 วิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีวิทยาของตัวอย่างอาหาร น้า
สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และวัตถุตัวอย่างอื่นๆ เพื่อหาองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
1.5 เก็บรักษาตัวอย่าง วัตถุดิบ เคมีภัณ ฑ์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาคุณภาพของเคมีภัณฑ์และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.6 ปรับตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความเที่ยงตรง แม่นยา
และถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.7 ชั่ง และตวง อัตราส่วนสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.8 ให้ ค าแนะน าในการใช้ ส ารเคมี กั บ น้ าบริ โ ภค เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย แก่
ประชาชน
1.9 รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานอื่นต่อไป
1.10 ช่ ว ยนั ก วิท ยาศาสตร์ในการศึ ก ษา วิ จั ย ในเรื่อ งต่ า งๆ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
1.11 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
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1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และคาปรึกษาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาต่อ
จากประโยคมัธ ยมศึก ษาตอนต้น สายสามัญ หรือได้รับ ประกาศนียบั ตรวิช าชีพ หรือเที ยบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิคการเคมี เคมี สิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือ ทางเทคนิคการเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือ คุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค การเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์ วิท ยา ประกาศนี ยบัตรเซลล์ วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาซึ่งมีห ลั กสู ตร
กาหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

978
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การวิเคราะห์และบูรณาการ
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือช่วยนักวิ ทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทางาน
ได้สะดวกและรวดเร็ว
1.2 ปฏิ บั ติ งานตามที่ ได้ รับ มอบหมายจากนั กวิท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าวถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุล ชี
วิท ยาของตัวอย่ างอาหาร น้ า สารอิน ทรีย์ สารอนิน ทรีย์ และวัตถุตัว อย่างอื่นๆ เพื่ อหาองค์ ประกอบหรือ
คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์
1.4 ควบคุมและเก็บรักษาตัวอย่าง วัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ อุป กรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และ
เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาคุณภาพของเคมีภัณฑ์และให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
1.5 ควบคุ ม และปรั บ ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ ให้ มี ค วาม
เที่ยงตรง แม่นยาและถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.6 ควบคุมและชั่ง และตวง อัตราส่วนสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
1.7 ให้ ค าแนะน าในการใช้ ส ารเคมี กั บ น้ าบริ โ ภค เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย แก่
ประชาชน
1.8 ตรวจสอบและจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบการปฏิ บัติการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานอื่นต่อไป
1.9 ช่ ว ยนั ก วิท ยาศาสตร์ในการศึ ก ษา วิ จั ย ในเรื่อ งต่ า งๆ ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

980
1.10 ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.11 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
ให้ ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่ป ระชาชนทั่ว ไปในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิ ดชอบทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรื อ เคยด ารงตาแหน่ งเจ้ าพนั กงานวิท ยาศาสตร์ ระดับ ปฏิ บั ติงาน และปฏิ บั ติ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การวิเคราะห์และบูรณาการ
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ปฏิ บั ติงานการสาธารณสุ ข ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ้งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งาน
อนามัย โรงเรีย น งานอนามัยสิ่งแวดล้ อม งานให้ สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงาน ทันต
สาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล ฐานแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานใน
ลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือ
กับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วม ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สารวจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ระดับอาวุโส
พนักงานห้องสมุด
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติงานด้านการสาธารณสุ ข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชั ดเจน ภายใต้ การกากั บ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ บ ริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุ ขภาพร่างกาย การให้
คาแนะน าช่ว ยเหลื อสงเคราะห์ การให้ ภูมิ คุ้มกันโรคแก่ ผู้ ป่ว ยหรือประชาชนทั่ วไป การให้ ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุม
ป้องกันโรค เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพื่อให้
การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้
เพียงพอ การแยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.4 สารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถิติ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
1.5 ให้ ค าแนะน าและสาธิต วิธีก ารและแนวทางในการส่ งเสริมสุ ขภาพ ได้แ ก่ การ
ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานโภชนาการ การวางแผนครอบครั ว การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น งานทั น ตสาธารณสุ ข เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.6 ให้ บ ริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุ มชนต่างๆ พร้อมทั้งให้ คาแนะน าในงาน
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
1.7 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ
ให้มีสภาพและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
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1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้
ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่ว ยงานเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย
พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชา
สามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อเที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่ านี้ ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางการ
สาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข พร้อมทั้งประยุกต์การปฏิบัติงานหรือวิธีการทางานใน
ด้านการบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คาแนะนาช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภู มิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วย
หรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งาน
ทั น ตสาธารณสุ ข การสุ ข าภิ บ าล การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ควบคุ มการให้ บ ริการสาธารณสุ ข ในด้านเวชภั ณ ฑ์ และเครื่องมื อเครื่องใช้ท าง
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้า เครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท
เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะ
ให้เพียงพอ การแยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.4 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เพื่อใช้
ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน วิธีการทางาน พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในงานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล รายงานและสถิติ เพื่ อใช้ในงานส่งเสริมสุ ขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
1.7 ให้ ค าแนะน าและสาธิต วิธีก ารและแนวทางในการส่ งเสริมสุ ขภาพ ได้แ ก่ การ
ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานโภชนาการ การวางแผนครอบครั ว การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น งานทั น ตสาธารณสุ ข เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
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1.8 ให้ บ ริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุ มชนต่างๆ พร้อมทั้งให้ คาแนะน าในงาน
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
1.9 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.10 ควบคุมการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุ ขภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
1.11 ควบคุมการดูแลรักษาและการจั ดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริม
สุขภาพให้มีสภาพและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
1.12 ศึ กษา และติ ดตามเทคโนโลยี องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ แนะนา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แก่
ประชาชน เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุ ข หรือ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่ น้อ ยกว่า 5 ปี
กาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณวุฒิเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสาธารณสุข ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านสาธารณสุ ข ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบและควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารทางสาธารณสุ ข พร้อ มทั้ งประยุ ก ต์ ก าร
ปฏิบัติงานหรือวิธีการทางานในด้านการบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คาแนะนาช่วยเหลือสงเคราะห์
การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็ นต้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 วิเคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ในการปฏิ บั ติ งานและแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นในงานด้ าน
สาธารณสุข ประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ประเมิน และสรุปสถานการณ์ ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อมชุมชน เพื่ อวาง
แผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
1.4 ศึ ก ษา ค้ น คว้า วิ เคราะห์ จั ด ท ารายงานด้ านสาธารณสุ ข เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
วางแผนปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
1.5 วางแผนในการด าเนิ น การควบคุ ม ตรวจสอบ ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา เวชภั ณ ฑ์
เครื่องมืออุปกรณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีจานวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.6 ควบคุ มการให้ บ ริการสาธารณสุ ข ในด้านเวชภั ณ ฑ์ และเครื่องมื อเครื่องใช้ท าง
ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้า เครื่ องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท
เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.7 ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้
เพียงพอ การแยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
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1.8 วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
1.9 ประเมินและสรุปสถานการณ์ในงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อวาง
แผนการดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชน
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล รายงานและสถิติ เพื่ อใช้ในงานส่งเสริมสุ ขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
1.11 ให้ ค าแนะน าและสาธิต วิธีก ารและแนวทางในการส่ งเสริมสุ ขภาพ ได้แ ก่ การ
ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานโภชนาการ การวางแผนครอบครั ว การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ น งานทั น ตสาธารณสุ ข เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.12 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.13 วางแผนการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
1.14 วางแผนในการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่ งเสริมสุขภาพ ให้
เป็นไปตามมาตรฐาน มีสภาพและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
1.15 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เพื่อใช้
ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม
1.16 ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่
และอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ
1.17 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุม กากับ ดูแลโครงการด้านส่ งเสริมสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อให้ การ
บริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
3. ด้านการบริการ
3.1 ประชุม ตอบปัญหา เสนอความเห็นเกี่ ยวกับงานด้านสาธารณสุข แก่องค์กร หรือ
ชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.2 ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งในงานด้านสาธารณสุ ข เพื่ อสร้างความ
ร่วมมือและการสนับสนุนในการบริการด้านสาธารณสุข ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.3 จัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชน
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1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
3. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

พยาบาลเทคนิค

4602

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพยาบาลขั้ น มู ล ฐาน หรื อ การพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ มี ปั ญ หาไม่ ซั บ ซ้ อ น ผู้ ทุ พ พลภาพ หญิ งมี ค รรภ์ ทารก
คนปั ญ ญาอ่อ น คนชรา หรื อ ผู้ ป่ ว ยทางจิต ซึ่งเป็ น ลั กษณะการพยาบาลที่ ไม่ จาเป็ น ต้ องปฏิ บั ติ โดยผู้ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ตลอดจน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาลและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
พยาบาลเทคนิค
ระดับปฏิบัติงาน
พยาบาลเทคนิค
ระดับชานาญงาน
พยาบาลเทคนิค
ระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1. ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการ
รักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้าแก่ผู้ป่วย การชาระร่างกาย การป้อนอาหาร ดูแลการปฏิบัติ
กิจวัตรประจาวัน ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
1.2. สังเกตอาการ เฝ้ าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย เพื่อดาเนินการ
พยาบาลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
1.3. จัด และควบคุม ดูแ ลความสะอาดในหอผู ้ป ่ว ยและบริเ วณที ่ป ฏิบ ัต ิง านให้
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.4. จั ด เตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใช้ ในการตรวจ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.5. ส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.6. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการบริการ
2.1. ประชาสั ม พั น ธ์ สอน แนะน า ให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น แก่
ผู้ใช้บริการและญาติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค
2.2. ติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานเดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
เพื่อให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
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ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รในสาขาวิ ช าหรื อ ทางการพยาบาลและผดุ งครรภ์ ซึ่ งมี ระยะเวลา
การศึกษาไม่น้ อยกว่า 2 ปี ต่อจากชั้น ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลั กสู ตรการพยาบาลเทียบได้
ไม่ ต่ ากว่าหลั กสู ตรดั งกล่ าว หรื อ ได้รั บ ประกาศนี ยบั ต รหรือ คุณ วุฒิ อย่ างอื่ น ในสาขาวิช าหรือ ทางที่ ก.จ. ,
ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

995
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการพยาบาล ปฏิบัติงาน ที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแล
ผู้ป่วยเป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง
1.2 เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง และช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อบรรเทาอาการ
และ รายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
1.3 กาหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดและควบคุมดูแลความสะอาดในหอผู้ป่วยและบริเวณที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1.5 จั ด เตรี ย ม ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.6 ส่งเสริมสุ ขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.7 จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบาย
ของผู้ใช้บริการ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยา การรักษา
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีความรู้ ความเข้าใจ
3.2 ให้ คาปรึก ษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับ รองลงมา พยาบาลฝึ กหั ด เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนินงาน รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.4 ร่วมกับคณะปฏิบัติงานในการให้บริการเชิงรุก เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2, ด ารงหรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง พยาบาลเทคนิ ค ระดั บ ปฏิ บั ติ งาน และปฏิ บั ติ งานด้ า น
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื
องานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
ดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพยาบาล
เทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

พยาบาลเทคนิค

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านพยาบาลเทคนิค ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านพยาบาลเทคนิค ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติก ารพยาบาลเบื้ อ งต้ น ที่ ต้อ งใช้ค วามรู้ ความช านาญด้ านการพยาบาล
เทคนิค เช่น ให้การพยาบาลตามแผนการรักษาและแผนการพยาบาล ให้ยาและสารน้าแก่ผู้ป่วยตามแผนการ
รักษา จัดเตรียมผู้ป่ วยก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก ช่วยแพทย์ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ควบคุม
เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับบริการทางการแพทย์อย่างถูกต้อง
1.2 เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง ศึกษาหาสาเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เพื่อ
บรรเทาอาการ และรายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
1.3 กาหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิ ดชอบ เพื่อให้ ส ามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุ ตรวจสอบ ดู แลความสะอาดในหอผู้ ป่ ว ยและบริเวณที่ ป ฏิ บั ติงานให้
เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพื่อการรักษาความสะอาด ป้องกันการติดเชื้อ ลดภาวะแทรกซ้อนและการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค
1.5 ควบคุ ม ดู แ ล การบ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ทุ ก ชนิ ด ที่ ใช้ ในการ
รักษาพยาบาล เพี่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้การได้ดีอยู่เสมอ
1.6 วางแผนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไป การออกตรวจสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด การวางแผนครอบครัว การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.7 จัดทาแผนงานโครงการที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ช่วยควบคุมการฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักเรียนพยาบาลใน
หลักสูตรการพยาบาลระดับต้น เพื่อถ่ายทอดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผลให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 จั ด ท าเอกสาร ข้ อ มู ล สารสนเทศ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ การจั ด บอร์ ด
นิ ทรรศการเกี่ย วกับ สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้ อม กฎหมาย และการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ตามสถานการณ์ เพื่ อ
เผยแพร่เป็นความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
3.2 ให้ คาปรึก ษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับ รองลงมา พยาบาลฝึ กหั ด เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่ออานวยความสะดวกใน
การดาเนินงาน รวมถึงเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน
3.4 ใช้ เทคโนโลยีในการปรับ ปรุงรูป แบบการให้ บ ริก าร หน่ ว ยงานให้ ทัน สมัยตาม
สถานการณ์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งพยาบาลเทคนิค ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้าน
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพยาบาล
เทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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4603
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านเวชกรรมฟื้นฟู ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสภาพผู้ป่วยพิการ การดูแลช่วยเหลือผู้ ป่วยพิการโดยวิธีนวด วิธีออกกาลัง กาย
วิธีใช้ความร้อนความเย็นอย่างถูกหลักวิชาการ ฝึกผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลและฟื้นฟู สภาพผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจ ผู้สูงอายุ การกระตุ้นพัฒนาการปกติให้แก่ เด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า การให้ คาแนะน าครอบครัว ในการดูแลผู้ ป่ วยในระยะฟื้นฟู ส ภาพแนะนาการ ดัดแปลง แก้ไขเสื้ อผ้ า
เครื่องใช้และสภาพแวดล้อม ตลอดจนอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ระดับชานาญงาน

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้น ฟู ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู เช่น การประเมินสภาพทั่วไปของ
ผู้ป่วย ดูแล ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ป่วยพิการโดยการนวด การออกกาลังกายพื้นฐาน การใช้ความร้อน ความเย็น
ได้อย่างถูกหลักวิชา ฝึกผู้ป่วยให้ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวัน การย้ายและพาตนเองไปทีต่างๆ
โดยใช้เครื่องช่วย ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจเฉพาะรายที่มีการจากัดการเคลื่อนไหวหรือยึดติด
ของข้อต่อ ผู้สูงอายุ รวมทั้งกระตุ้นการพัฒนาการแก่เด็กที่พัฒนาล่าช้าที่ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีขึ้น และสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ใกล้เคียงกับสภาพปกติมากที่สุด
1.2 ดูแล ตรวจสอบการบารุงรักษา จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ ใช้ในงานเวช
กรรมฟื้นฟูให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
1.3 รวบรวมสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยทีรับการบริการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและ
ใช้ในการประเมินปัญหาหรือข้อบกพร่องในการให้บริการได้
2. ด้านการบริการ
ให้ความรู้และคาแนะนาแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้ใกล้ชิด เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ การดูแล
สุขภาพ สุขศึกษา วิธีการแต่งตัว วิธีการใช้เครื่องใช้ และสภาพแวดล้อมบางอย่าง และการแนะนาอาชีพให้
เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการออกเยี่ยมผู้ป่วยทีบ้านเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง และป้องกันโรคหรือความพิการซ้าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อ
จากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ หรือประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

1003
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน ที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก โดยควบคุม
ตรวจสอบการทางาน และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชา ได้แก่ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู และ
บุคลากรในสายงานระดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพการทางานของบุคลากร ให้ได้ตรง
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ
1.2 ปฏิบั ติงานที่ ค่อนข้างยากถึงยากมากเกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื้น ฟู การประเมิ น
สภาพ ผู้ป่วย ดูแล ฟื้นฟูและช่วยเหลือฝึกผู้ป่วย ตลอดจนกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กที่พัฒนาล่าช้า เพื่อให้ผู้ป่วย
มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาและดูแลตนเอง และสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ ใกล้เคียง
กับสภาพปกติมากที่สุด
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานที่ได้รับจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการดาเนินงานหรือให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.4 ศึกษา ดูงาน และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และศักยภาพซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดหา การเบิกจ่าย การบารุงรักษา การจัดเตรียม
และ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานเวชกรรมฟื้นฟูให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วย ได้
อย่างต่อเนื่องและทันท่วงที
2.2 มีส่ ว นร่ วมในการวางแผน จัดระบบ และจัด ทาแผนงบประมาณและแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
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3. ด้านการบริการ
3.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก โดยควบคุม
ตรวจสอบการทางาน และให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใ ต้บังคับบัญ ชา ได้แก่ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู และ
บุคลากรในสายงานระดับรองลงมา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพการทางานของบุคลากร ให้ได้
ตรงตามมาตรฐานของวิชาชีพ
3.2 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากถึงยากมากเกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู เช่น การประเมิน
สภาพผู้ป่วย ดูแล ฟื้นฟูและช่วยเหลือฝึกผู้ป่วย ตลอดจนกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กที่พัฒนาล่าช้า เพื่อให้ ผู้ป่วย
มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาและดูแลตนเอง และสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ ใกล้เคียง
กับสภาพปกติมากที่สุด
3.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือรายงานที่ได้รับจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการดาเนินงานหรือให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.4 ศึกษา ดูงาน และค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และศักยภาพซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ระดับปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
พยาบาลเทคนิค หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

4604

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางสุ ข าภิ บ าลซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้น
มูลฐานของชุมชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาน้าสะอาด การจัดและปรับปรุงแหล่งน้า ควบคุมคุณภาพน้า
ดื่ม น้าใช้ ควรส่งเสริมให้ มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การกาจัดน้าเสีย การขนถ่ายและทาลายขยะมูลฝอย
มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล การจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม การป้องกันเหตุราคาญ
ตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง การจัดตลาด อบรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล อาหาร น้า สิ่งปฏิกูลอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นาท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่ว ไปอาจปฏิบั ติงานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุ ขภาพ งานควบคุมโรคและปฏิบัติห น้าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานสุ ข าภิ บ าลของชุ ม ชน ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
เพื่อสนั บสนุ นงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็นไปอย่ างทั่วถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่ งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค จัดทาสุขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล
และโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 ออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มีความสะอาด
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 ดาเนินโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการ
ขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออก
กาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน เพื่อนาไป
ปฏิบัติเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกาหนดเวลา
ศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่ต่ากว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางการ
สาธารณสุ ข โภชนาการ หรือ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท.หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการสุขาภิบาล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลของชุมชน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อสนั บ สนุ น งานสาธารณสุ ขขั้นมูล ฐานของชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค จัดทาสุขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสียและสิ่งปฏิกูล การป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 ออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มีความสะอาด
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 วางแผนโครงการด้ า นสุ ข าภิ บ าลต่ า งๆ เช่ น โครงการลดขยะจากครั ว เรื อ น
โครงการขั ด แยกขยะมี พิ ษ โครงการรณรงค์ ล ดโลกร้ อ น โครงการหน้ า บ้ า นน่ า มองชุ ม ชนน่ า อยู่ เป็ น ต้ น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 วางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออก
กาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแลการปฏิบั ติงานของผู้ ร่วมปฏิบัติงานระดับรองลงมา เพื่อให้ ส ามารถ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ แนะนา ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล แก่ประชาชน
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ ลดเป็ น 5 ปี สาหรับ ผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุ ขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน
ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานสุขาภิบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านสวนสาธารณะค่อนข้างสู ง มีงานในความรับผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สั่งการและมอบหมายในการปฏิบัติงานส่ งเสริมและพั ฒ นางานสุ ขาภิบาลของ
ชุมชน ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อสนั บสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชนเป็ นไปอย่างทั่วถึง ได้แก่
การจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุป โภคบริโภค จัดทาสุ ขาที่ถูกสุขลักษณะ การบาบัดและกาจัดน้าเสี ยและสิ่งปฏิกูล
การป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคไม่ติดต่อ เป็นต้น
1.2 จัดทาแผนในการออกตรวจสถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม น้าแข็ง ให้มี
ความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภค และถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้การออกตรวจเป็นไปอย่างทั่วถึง
1.3 อบรม ให้คาแนะนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้า
สิ่งปฏิกูล อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั่วไปแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
1.4 วางแผนโครงการด้านสุขาภิบาลต่างๆ พร้อมทั้งบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น โครงการลดขยะจากครัวเรือน โครงการขัดแยกขยะมีพิษ โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการ
หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
1.5 วางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ พร้อมทั้งบูรณการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การคัดกรองโรค การส่งเสริมการออกกาลังกาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุม กากับ ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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3. ด้านการบริการ
3.1 ประชุ ม ตอบปั ญ หา เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ งานสุ ข าภิ บ าลแก่ ชุ ม ชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานสุขาภิบาล เพื่อสร้างความร่วมมือและ
การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.3 จัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับ งานสุ ขาภิบาลใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงานและ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรื อ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบั ติงานด้านสุ ขาภิ บาล หรืองานอื่น ที่ เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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4605
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานโภชนาการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางโภชนาการ ซึ่ งมีลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การส่งเสริมและปรับปรุงภาวะโภชนาการของประชาชน ศึกษาปัญ หาโภชนาการและคุ ณ ค่าของ
อาหาร ชนิดต่างๆ ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการใช้อาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของผู้บริโภค และ ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
โภชนากร
ระดับปฏิบัติงาน
โภชนากร
ระดับชานาญงาน
โภชนากร
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

โภชนากร

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้ านโภชนาการตามแนวทาง แบบอย่ าง ขั้ นตอนและวิธี การที ชั ดเจนภายใต้ การก ากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บ ริการอาหาร สาธิตการประกอบอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรค การ
ถนอมอาหาร กาหนดรายการอาหาร ตามหลักโภชนาการ โภชนาบาบัด เพื่อให้ประชาชนได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน และปลอดภัย
1.2 ควบคุมดูแล การบริการอาหาร การประกอบอาหารแก่ผู้ป่วย ตามคาสั่งแพทย์
ควบคุมการปฏิบัติงานภายในโรงอาหาร และนารายการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ถูกสุขอนามัย
และหลักโภชนาการ
1.3 ศึกษา ค้นคว้า ทดลองตารับอาหารใหม่ตามหลักโภชนาการ โดยให้สอดคล้องกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจและความนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
และหลักโภชนาการ
1.4 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
1.5 เก็บ รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอเจ้าหน้าที
ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านบริการ
2.1 ให้ คาแนะน า ส่ งเสริม เผยแพร่ ด้านโภชนาศึกษาแก่ป ระชาชนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
2.2 ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเทียบใน
สาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

โภชนากร

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับแนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านโภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านโภชนาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ บ ริ การอาหารตามหลั ก โภชนาการ โภชนาบ าบั ด ประยุ ก ต์ การปฏิ บั ติ งาน
วิธีการ ทางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า ให้คาแนะเบื้องต้นในการประกอบอาหารตารับใหม่ ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และสอดคล้องกับภาวะการครองชีพของผู้บริโภค
1.3 วางแผนด้านโภชนาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1.4 ส่งเสริมการผลิตอาหารที่จาเป็นแก่การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
1.5 ควบคุม ตรวจสอบการกาหนดรายการอาหาร การประกอบอาหารทั่วไปและ
อาหารเฉพาะโรค
1.6 ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
1.7 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทารายงานข้อมูลทางด้านโภชนาการ โภชนบาบัด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปนาไปใช้ประกอบการวางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานได้อย่าง เหมาะสม
2. ด้านกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านบริการ
3.1 ให้ คาแนะนาด้านโภชนาศึกษาแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้
สามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
3.2 ให้ความรู้ แนะนา ประชาสัมพันธ์ในงานด้านโภชนาการ โภชนาบาบัด แก่ภาคี
เครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ แนะนาแก่ผู้อื่นได้
3.3 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือ
และการสนับสนุนในการบริการด้านโภชนาการ โภชนาบาบัด ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานโภชนาการ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลด
เป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานโภชนาการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

โภชนากร

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านโภชนาการ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านโภชนาการ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ หรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบาบัดที่ซับซ้อน แก่ผู้ใช้บริการที่ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน จัดทาคู่มือ ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย จัดทารายงานข้อมูลทางด้านโภชนาการ โภชนา
บาบัด เพือ่ นาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ก าหนดคุ ณ ลั กษณะของเครื่ องมื อ วั สดุ อุ ปกรณ์ เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.4 กากับ ดูแลการประกอบอาหารแก่ผู้ ป่วยประเภทต่างๆ ควบคุมรายการอาหาร
เฉพาะโรคแก่คนไข้ตามคาสั่งแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายได้
อย่างรวดเร็ว
1.5 ศึกษา ค้นคว้า และทดลองในการประกอบอาหารตารับใหม่ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชา และสอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพของประชาชน ภาวะทางเศรษฐกิจ และความนิยมของผู้บริโภคในแต่
ละท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ
2. ด้านกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.2 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลโครงการขนาดเล็ ก ที่ มี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานไม่ ซั บ ซ้ อ น
เพื่อให้ การบริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
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3. ด้านบริการ
3.1 ให้ ความรู้ คาแนะนา ประชาสั มพันธ์ในงานด้านโภชนาการ โภชนาบาบั ด แก่
ผู้ใช้บริการ ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ นาไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
3.2 ร่วมประชุม ตอบปัญหา เสนอความเห็นเกี่ยวกับงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ตาม เป้าหมายของหน่วยงาน
3.3 ประสานงานกั บหน่ วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่ ว ไป ในเรื่อ งที่ มีความ
ซับซ้อน ละเอียดอ่อน เพื่อสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนในการบริการด้านโภชนาการ โภชนา บาบัด ที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโภชนาการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งโภชนาการ ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานงานโภชนาการ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานงานโภชนาการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย ด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์
ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสี การใช้เครื่องอิเลคโทรนิค ทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ เพื่อช่วยแพทย์
ในการวินิจฉัยโรค การฉายรังสีด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอื่นๆ เพื่อบาบัดรักษา
ผู้ ป่ ว ยที่ เป็ น โรคมะเร็ ง เนื้ อ งอก ก้ อนทู ม จั ดเตรียมและดู แ ลเก็ บ รักษา เครื่อ งมื อ อุป กรณ์ ที่ ใช้ในทางรังสี
การแพทย์ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการป้องกัน อันตรายจากรังสี ทารายงานการปฏิบัติงาน
สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้ คือ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ระดับชานาญงาน เจ้าพนักงานห้องสมุด
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ระดับอาวุโส เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ๊กซ์เรย์ และเครื่องมือชนิดอื่นๆ จัดท่าทาง
ของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตั้งระยะและปรับขนาดของลาแสงที่จะใช้กับผู้ป่วยรวมถึงดาเนินการล้างฟิล์ม เพื่อให้ได้
ภาพเอ๊กซ์เรย์ที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน ประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์
1.2 จั ดเตรีย มและบ ารุงรักษาเครื่องมื อ อุป กรณ์ ในงานรังสี เทคนิ ค พร้อมทั้งการ
จัดเตรียมน้ายาล้างฟิล์ม เพื่อให้มีจานวนเพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
1.3 ปฏิบัติงานทะเบียนผู้ป่วย เช่น บันทึก สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารในการนาส่งตัวเพื่อทาการเอกซเรย์ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่ายรังสีการสร้าง
ภาพ ทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการเพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.4 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานรังสีเทคนิค เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องใช้ในการถ่ายและบันทึกภาพด้วยรังสี
2. ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหรือทางรังสีวิทยา รังสีการแพทย์ รังสีเทคนิค ซึ่งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน ที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ให้บริการในงานรังสีการแพทย์ การสร้างภาพทางการแพทย์ ได้แก่ถ่าย
และบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ๊กซ์เรย์ และเครื่องมือชนิดอื่น ๆ จัดท่าทางของ
ผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตั้งระยะและปรับขนาดของลาแสงที่จะใช้กับผู้ป่วยรวมถึงดาเนินการล้างฟิล์ม เพื่อให้ได้ภาพ
เอ๊กซ์เรย์ที่มีคุณภาพ ประกอบการวินิจฉัย รักษาของแพทย์
1.2 ควบคุ ม ดู แลการจัด เตรียมและการบ ารุงรักษาเครื่อ งมือ อุป กรณ์ ในงานรังสี
เทคนิค พร้อมทั้งการจัดเตรียมน้ายาล้างฟิล์ม เพื่อให้มีจานวนเพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1.3 ควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนผู้ป่วย เช่น สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสารในการนาส่งตัวเพื่อทาการเอกซเรย์ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจ ภาพถ่าย รังสี การ
สร้างภาพทางการแพทย์ของผู้ใช้บริการ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.4 ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ ค าแนะน า ข้อ มู ล และให้ บ ริก ารทางวิช าการในเรื่อ งที่ ซั บ ซ้อ น เพื่ อ ส่ งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ระดับ
ปฏิ บั ติงาน ข้อ 2 หรือด ารงต าแหน่ งอย่างอื่ นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่า นี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความช านาญงานทางรังสี การแพทย์ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิ ดชอบที ห ลากหลาย ปฏิบัติงานทีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานทางรังสีการแพทย์ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบและมอบหมายการปฏิบัติงานด้านรังสีเทคนิค
ได้แก่ ถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ๊กซ์เรย์ จัดท่าทางของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตั้ง
ระยะและปรับขนาดของลาแสงที่จะใช้กับผู้ป่วยรวมถึงดาเนินการล้างฟิล์ม เพื่อให้ได้ภาพเอ๊กซ์เรย์ที่มีคุณภาพ
ตรงตามหลักวิชาการ และส่งเสริมให้การวินิจฉัยของแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 กาหนดแผนในการจัดเตรียมและการบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์
ในงานรังสีเทคนิค พร้อมทั้งการจัดเตรียมน้ายาล้างฟิล์ม เพื่อให้มีจานวนเพียงพอและมีสภาพพร้อมใช้งาน
1.3 วางหลักเกณฑ์ในงานทะเบียนผู้ป่วย เช่น สอบถามประวัติ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารในการนาส่งตัวเพื่อทาการเอกซเรย์ เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
1.4 ควบคุมการจัดเก็บรักษาฟิล์มเอกซเรย์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สะดวก
ต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.5 ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานรังสีเทคนิค เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2.2 วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 จัดทาคู่มือและเอกสารเผยแพร่ในงานรังสีเทคนิค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
3.2 ให้คาปรึกษา คาแนะนา และชี้แจงข้อมูลและให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานรังสีเทคนิค
3.3 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
1. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ระดับชานาญงาน และ
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานรังสีการแพทย์
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทดสอบหาสารต่างๆ เพาะเลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและความไว ของ
เชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรคหรือปัญหา สาธารณสุข ช่วย
หรือร่วมมือกับแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับชานาญงาน

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชือ่ สายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น
ชันสูตรโรคและชันสูตรสาธารณสุข ชันสูตรวัสดุตัวอย่างเพื่อหาจุลินทรีย์ สารบางชนิด ตรวจวิเคราะห์สภาพ
เนื้อเยื่อหรือเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรค หรือปัญหาสาธารณสุข เพื่อนาไปประกอบการวินิจฉัยและ
รักษา การแก้ปัญหาสาธารณสุขและภัยสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม
1.2 สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.3 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
1.4 รวมรวมข้ อมูล จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ เพื่ อนามาใช้เป็ น
ข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูล วิธีดาเนินการ และเทคโนโลยี
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ข้อมูล และให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้สนใจ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่ว ยงานเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบั ตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
การเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิคการเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
การเคมี เคมีสิ่งทอ ทางเคมีปฏิบัติ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา พยาธิวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทาง
อื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
5. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยาซึ่งมีหลักสูตร
กาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญ หาที่ค่อนข้างยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญา โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้ านวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติงานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉั ยทางห้ อ งปฏิ บัติ การที่ ต้ องใช้เทคนิค พิ เศษ
เครื่องมือ พิเศษ ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ วิจัย การทดสอบ ช่วยสอนและแนะนาการปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
1.2 ควบคุม สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.3 ควบคุมการจัดเตรียม ดู แล บารุงรักษา เครื่องมืออุป กรณ์ เพื่ อให้ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
1.4 ตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบการจัดทารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้คาปรึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ซับซ้อน เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ และประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3.2 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

1037
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
จะต้องปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปีให้ลดเป็น 5 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 4 และข้อ 5 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมยา การปรุงยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การจัดซื้อ จัดหา เก็บรักษา
เบิ กจ่ ายยา เวชภั ณ ฑ์ เครื่ องมือ ครุ ภั ณ ฑ์ ท างด้านเภสั ช กรรม การจัด และจ่ายยาตามค าสั่ งแพทย์ การให้
คาแนะนาในการใช้ยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ระดับชานาญงาน

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรม เช่น จัดและบรรจุยาใส่ภาชนะ เขียนสลากยา
คิดเงินค่ายา จ่ายยาให้คนไข้ตามที่แพทย์สั่ง ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา ทาน้าเกลือ น้ากลั่น ที่มีสูตรหรือ
ส่วนผสมอย่างแน่นอน ไม่ยุ่งยากและเป็นยาทั่วไปที่ไม่มีอันตราย เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
1.2 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการบรรจุ ผสมและปรุง
ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ จัดเตรียมตัวยาและเคมีภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
1.3 จัด ทาบั ญ ชี จัดซื้อ และทะเบี ยนการเบิ กจ่ายยา น้ากลั่ น น้าเกลื อ เวชภั ณ ฑ์
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบการหมดอายุของยา จานวนยา จานวนเวชภั ณ ฑ์ ต่างๆ เพื่ อให้ เกิด
ความปลอดภัยในการใช้ยา
1.5 บั น ทึ ก จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ทางเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข การ
คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือเทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้และผ่านการฝึกงานผู้ช่วยเภสัชกรมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนี ยบัตรวิชาผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
4. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เทคนิ ค เภสั ช กรรม หรื อ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ทจี่ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
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ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานช่วยเภสัช กรในงานเภสัชกรรม เช่น จัด จ่าย จาหน่ายยาให้กับคนไข้
ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยา ตามคาสั่งของเภสัชกร เพื่อบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
1.2 ควบคุมการจัดเตรียม บารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการบรรจุ ผสม
และปรุงยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ จัดเตรียมตัวยาและเคมีภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1.3 ควบคุ ม ตรวจสอบการหมดอายุ ของยา จ านวนยา จ านวนเวชภั ณ ฑ์ ต่ าง ๆ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
1.4 ตรวจสอบ ควบคุมการบันทึก จัดทาสถิติ และรายงานผลงานของหน่วยงาน เพื่อ
นามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงนาเสนอผู้บังคับบัญชา
1.5 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ในการปฏิ บั ติงานแก่ เจ้ าหน้ าที่ ระดับ รองลงมา เพื่ อ ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้บริการ
3.2 ติด ต่อ ประสานงานกั บ บุ ค คลภายในหน่ ว ยงานเดี ยวกัน เพื่ อ ให้ การดาเนิ น งาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
เภสัชกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปีสาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 4
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานเภสัช
กรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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4609
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบั ติงานทั นตสาธารณสุ ข ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่เด็กในวัยต่าง ๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจ ป้องกัน
และบาบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก เป็นตาแหน่งที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลอาเภอ ศูนย์
การแพทย์และอนามัย หรือสถานพยาบาลในชนบท เช่นการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้าลาย ถอนฟัน รักษาโรค
และทาความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอนฟัน ฯลฯ ตามคาสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของทันต
แพทย์ ให้คาปรึกษาแนะนาและเผยแพร่ด้านการรักษาความ สะอาดและสุขภาพของฟันและช่องปาก แก่ผู้ป่วย
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไป จัดเตรียมและบารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่าง
ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทา แผนปฏิบัติการทางด้านทันตสาธารณสุข จัดทารายงานและสถิติทางทันต
สาธารณสุข เพื่อติดตาม ประเมินผลงานทางด้านทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานการส่งเสริมสุ ขภาพ การ
สุขาภิบาล การควบคุม ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งนนสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งนนสายงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติงานด้านทั น ตสาธารณสุ ข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้ นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้ การกากั บ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ตามคาสั่งหรือภายใต้การควบคุมของทันต
แพทย์ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้าลาย รักษาโรคและทาความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการ
ถอนฟัน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
1.2 จัดเตรียม บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ใน
กิจกรรมทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.3 เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทารายงาน ทางทันตสาธารณสุข
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ แนะนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดทาคู่มือ เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพช่องปาก แก่ป ระชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถดูแลสุ ขภาพช่องปากของตนเองที่
ถูกต้อง และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
2.2 ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับ ประกาศนี ยบั ตรทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั้น สู ง ทันตสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
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ระดับ 1
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งนนสายงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ สาเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ป ฏิบั ติงานที่มีป ระสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการ ทันตกรรม ทันตสาธารณสุขตามคาสั่งหรือภายใต้การควบคุมของทันต
แพทย์ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้าลาย ถอนฟัน ช่วยเหลือในการผ่าตัดเล็กน้อย และเย็บแผลที่เกี่ยวกับ
ทันตศัลยกรรมเพื่อการรักษาโรคฟัน และโรคในช่องปาก หรืออาจใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจโรคฟัน เช่น
การเอ๊ กซ์เรย์ เป็ น ต้น และท าความสะอาดในช่อ งปาก หรือแผลภายหลั งการถอนฟั น ฯลฯ ประยุกต์ การ
ปฏิบัติงาน วิธีการทางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ
อุป กรณ์ และเวชภัณ ฑ์ต่าง ๆ ในกิจ กรรมทันตสาธารณสุ ข เพื่อให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม
มาตรฐาน
1.3 ศึ กษา ค้ นคว้าวิเคราะห์ วิจั ยข้ อมู ล สถิ ติ เพื่ อจั ดท ารายงานข้ อมู ลทางด้ านทั นต
สาธารณสุข
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ความรู้ แนะนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองที่ถูกต้อง และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
3.2 ประสานงานหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อส่ งเสริม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทาง
ทันตกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งทันตสาธารณสุข ระดับปฏิ บัติงาน และปฏิบัติงาน
ทั นตสาธารณสุ ขหรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า 5 ปี
กาหนดเวลา 5 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ข้อ 2
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

ชื่อตาแหน่งนนสายงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านทันตสาธารณสุ ข ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านทันตสาธารณสุข ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1. ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุขตามคาสั่งหรือ
ภายใต้การควบคุมของทัน ตแพทย์ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหิ นน้าลาย ถอนฟั น ช่ว ยเหลื อในการผ่ าตัด
เล็กน้อย และเย็บแผลที่เกี่ยวกับทันตศัลยกรรมเพื่อการรักษาโรคฟันและโรคในช่องปาก หรืออาจใช้เครื่องมือ
พิเศษในการตรวจโรคฟัน เช่น การเอ๊กซ์เรย์ เป็นต้น และทาความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอน
ฟัน ฯลฯ ประยุกต์การปฏิบัติงาน วิธีการทางาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
1.2. ตรวจสอบการจัดเตรียม และดูแลบารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์
และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.3. ตรวจสอบการจัดทารายงานข้อมูล สถิติทางด้านทันตสาธารณสุข
1.4. มอบหมาย สั่ งการและออกหน่ว ยทัน ตกรรมเคลื่ อนที่ ตามชุมชนต่างๆ เพื่ อให้
ประชาชนได้รับบริการทันตกรรมอย่างทั่วถึง
1.5. กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและ
ทิศทางที่ได้รับ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว มปฏิ บั ติ งานในระดั บ รองลงมา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางระบบและแผนการปฏิ บั ติ งานของตนเอง และผู้ ร่ว มปฏิ บั ติ งานในระดั บ
รองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1. วางแผนการดาเนินงาน ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ช่องปากแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และให้
คาแนะนาผู้อื่นได้
3.2. วางแผนการประสานงาน วางแผนการดาเนินงานทางทันตสาธารณสุข ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งทันตสาธารณสุข ระดับชานาญงาน และ
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานทันต
สาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

สัตวแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางสั ต วแพทย์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์
การออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ การให้คาแนะนาปรึกษาในด้านการ
เลี้ยง และรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตชีวภัณฑ์ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
สัตวแพทย์
ระดับปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์
ระดับชานาญงาน
สัตวแพทย์
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธีการทีช่ ัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจานวนสัตว์ การประทับตรา
และตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 ควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ฉีดวัคซีน ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญ หาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน
1.3 ให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทาหมันสัตว์ แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 สารวจ จั ดทาข้อมูล พื้นฐานด้านปศุสั ตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสั ตว์ในพื้น ที่
ความต้องการใช้วัคซีน เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
1.5 ควบคุมและดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ อาหารสั ต ว์ ยาสั ต ว์ ชี ว วั ต ถุ ส าหรั บ สั ต ว์ วั ต ถุ อั น ตรายส าหรั บ สั ต ว์ ตามกฎ ระเบี ย บ และ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทดสอบ ช่วยวิจัย และพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ใน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งชีวภัณฑ์สัตว์
1.7 ช่วยดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ การทดสอบพ่อพันธุ์
และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม
1.9 ปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยงสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
1.10 ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน
ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.11 ตรวจรั บ เก็ บ รั ก ษา จั ด ส่ ง ควบคุ ม บั ญ ชี เบิ ก จ่ า ยชี ว ภั ณ ฑ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ สั ต ว์
เพื่อให้มีความถูกต้อง
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2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
ชีวภัณฑ์สัตว์เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าทีและเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่ว ไป หรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจานวนสัตว์
การประทับตราและตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 ควบคุ ม การป้ อ งกั น โรคระบาดสั ต ว์ ฉี ด วั ค ซี น ชั น สู ต รโรคสั ต ว์ และก าจั ด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
1.3 ควบคุมให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทาหมันสัตว์ แก่สัตว์เลี้ยงของ
เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 ควบคุมการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสั ตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ใน
พื้นที่ความต้องการใช้วัคซีน เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
1.5 ควบคุมและดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วั ตถุอันตรายสาหรับสัตว์ ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทดสอบ ช่วยวิจัย และพัฒนาการผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งชีวภัณฑ์สัตว์
1.7 ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ การทดสอบ
พ่อพันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
1.8 วิเคราะห์ ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสั ตว์ สุ ข
ศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม
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1.9 ควบคุมปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยง
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.10 ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน
ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.11 ควบคุมคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแ ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานทางสั ต วแพทย์ ของเจ้ าหน้ าที่ หรือ
ปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผลให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการ
ปฏิบัติงาน ทางสัตวแพทย์ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น
การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การผลิต
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ชีวผลิตภัณฑ์สัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสาหรับ สัตว์ ฯลฯ
เป็ น ต้ น แก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ระดั บ รองลงมา หน่ ว ยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรื อ
ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ด้านงานทางสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์
3.3 ประสานงานและบูรณาการงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อขอความช่ว ยเหลื อและร่ว มมื อในงานทางสั ตวแพทย์ และแลกเปลี่ ยนความรู้ค วาม
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.4 ควบคุม ดูแลการตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญ ชีเบิกจ่ายชีวภัณ ฑ์และ
เวชภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงานสั ตวแพทย์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานทางสัตวแพทย์ค่อนข้างสูงมีงานในความรับผิดชอบทีหลากหลาย ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ วางแผนการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดย
ตรวจจานวนสัตว์ การประทับตราและตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 วิเคราะห์ วางแผนการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
1.3 วิเคราะห์ กาหนดแนวทางการให้บริการการผสมเทียม ทาหมันสัตว์ ฯลฯ แก่สัตว์
เลี้ยงของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 วางระบบป้องกันโรคระบาดสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อลด
ปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
1.5 เฝ้ าระวั ง ติ ด ตามการเกิ ด โรคสั ต ว์ ในพื้ น ที และท าการประเมิ น สรุ ป ผล และ
รายงาน
1.6 ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กาหนดแนวทาง และสรุปผลงานการควบคุม
การฆ่า และจาหน่า ยเนื ้อ สัต ว์แ ละผลิต ภัณ ฑ์ส ัต ว์ อาหารสั ตว์ ยาสั ตว์ ชีว วัตถุส าหรับสั ตว์ วัตถุอันตราย
สาหรับ สั ตว์ การน าเข้า-ส่ งออกสัตว์ ซากสั ตว์ ผลิ ตภัณ ฑ์ สั ตว์ การเคลื่ อนย้ายสั ตว์ และซากสั ตว์ การผลิ ต
ทดสอบวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ
การทดสอบพ่อพันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์สุขภาพ
ช้าง สัตว์อนุ รักษ์อื่น ๆ และมาตรฐานฟาร์มและพัฒ นาคุณ ภาพสินค้าปศุสัตว์ โรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.7 ควบคุมคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
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1.8 ตรวจ ติดตาม การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.9 ให้ข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชา ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกัน ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกัน
โรคมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานทางสั ต วแพทย์ ข องเจ้ า หน้ า ที หรื อ ปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิน ผลให้ ค าแนะน าปรึกษา และแก้ไขปั ญ หาข้อขัด ข้อง ในการ
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ของผู้ใต้ บังคับบัญชาในหน่วยงานทีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที
รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนือง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ข้อเสนอ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย์ที
ซับซ้อน เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์
การผลิตเนื้ อสัตว์ ผลิ ตภัณ ฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ชีวผลิตภัณ ฑ์สัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอันตราย
สาหรับ สั ตว์ เป็ นต้น แก่ใต้บั งคับ บัญ ชา หรือเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกชนเกษตรกร
ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ด้านงานทางสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 วางแนวทางการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สั ตว์แก่เจ้า
หน้าทีเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์
3.3 ประสานงานและบู ร ณาการงานในระดั บ กอง หรื อ หน่ ว ยงานที สู ง กว่ า กั บ
หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทาง
สัตวแพทย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญทีเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.4 กากับ ดูแล ตรวจสอบ การตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชีเบิกจ่ายชีว
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับชานาญงาน หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

1060
4701
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง
รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน
ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน
ด้านช่างโยธา การให้ คาปรึกษาแนะน า หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติห น้าที่อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างโยธา
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา
ระดับชานาญงาน
นายช่างโยธา
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขี ยนแบบ ก่ อสร้าง บ ารุงรั กษา โครงการก่ อ สร้ างต่ างๆ
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ ไข และก าหนดรายละเอี ยดของงานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และ
รายการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า
ก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิ ควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา
สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค
สถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ทจี่ าเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ เก็ บ รายละเอี ย ดด้ านวิศ วกรรมและสภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่ ก่ อสร้า ง
โครงการเพื่อการวางแผนและออกแบบ
1.2 ออกแบบ กาหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ
ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลัก
วิชาช่าง และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
1.4 ก าหนดแผนในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง งานบ ารุ ง รั ก ษา งานปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อมแซมหรือตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุ ม ตรวจสอบงานก่ อ สร้ าง งานบ ารุงรัก ษา งานปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซม
เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
1.6 ติด ตาม ประเมิ น ผลการตรวจสอบสภาพสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อให้ เป็ น ไปตามความ
ต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานโยธาใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างโยธา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างโยธา

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน
ด้านช่างโยธาค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดแผนงานในการออกแบบ สารวจและคานวณโครงสร้าง ประมาณราคาค่า
ก่อสร้างและควบคุมงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
1.2 ควบคุ ม การส ารวจ การออกแบบ การก่ อ สร้ าง การบ ารุ งรั ก ษาและค านวณ
โครงสร้างประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.3 ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ในขณะดาเนินการ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
1.4 วางแผนงานในการส ารวจ ออกแบบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษาและค านวณ
โครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการต่างๆ เพื่อการจัดทางบประมาณ
1.5 ตรวจการจ้ างและจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ไปควบคุ ม งานก่ อสร้ าง เพื่ อให้ งานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านโยธาใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับสูงกว่ากอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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4702
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของทางอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้า งอื่นๆ เขียนแผนที่
ต่างๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างเขียนแบบ
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างเขียนแบบ
ระดับชานาญงาน
นายช่างเขียนแบบ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างเขียนแบบ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบงานสถาปั ต ยกรรม งานแผนที่ งานวิ ศ วกรรม
โครงสร้าง และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
1.2 ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
1.3 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา
และนาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
1.4 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียน
แบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเขียนแบบ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ ได้รั บ มอบหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บัติงานที่ มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงานทีต่ ้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เขียนแบบงานสถาปั ตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแบบจาลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
1.2 ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ
1.3 สารวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้าง เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
1.4 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา
และนาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
ให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงานด้านเขียนแบบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างเขียนแบบหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น
5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น
4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างเขียนแบบหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเขียนแบบ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้อง ใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
วามชานาญงานด้านช่างเขียนแบบค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่ หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานด้านช่างเขียนแบบค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม ตรวจสอบและเขี ยนแบบงานสถาปั ตยกรรม งานแผนที่ งานวิ ศวกรรม
โครงสร้างและงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแบบจาลอง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ
1.2 ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการ และระเบียบพัสดุ
1.3 ควบคุ ม ตรวจสอบและส ารวจพื้ น ที่ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ าง เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
รายละเอียดต่าง ๆ
1.4 ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา
และนาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุม กากับดูแล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
ให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงานด้านเขียนแบบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างเขียนแบบหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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4703
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างสารวจ

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างสารวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตาแหน่งต่างๆ การ
ทาบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ การทาแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการ
ส ารวจ การส ารวจและค านวณราคาที่ ดิ น ทรัพ ย์ สิ น เพื่ อ งานจั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ต้ น หรือ ต าแหน่ งที่
ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างสารวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดั บกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างสารวจ
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างสารวจ
ระดับชานาญงาน
นายช่างสารวจ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างสารวจ

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างสารวจ

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และ
เป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 แก้ ไขปั ญ หาเบื้ องต้ น จากการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให้ บรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายของงานที่กาหนดไว้
1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน
1.5 ก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อมู ล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
1.6 ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานสารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งดูแล
จัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนาไปใช้งาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารวจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษา แนะนาทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสาย
งาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2 ติดต่อ ประสานกับ หน่ว ยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้ การดาเนิน งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ
ช่ า งก่ อ สร้ า ง ก่ อ สร้ า ง ช่ า งโยธา หรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่ างสารวจ
ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างก่อสร้าง
ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างสารวจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างสารวจ

ระดับตาแหน่ง

ชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างสารวจปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างสารวจปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมและปฏิบัติงานสารวจ รังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผัง เพื่อให้
ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ควบคุมและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของงานที่กาหนดไว้
1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.4 บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน
1.5 ก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
1.6 ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานสารวจให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
พร้อมทั้งดูแลจัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนาไปใช้งาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารวจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุม กากับดูแล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงานด้านสารวจ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างสารวจ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างสารวจ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างสารวจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างสารวจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างสารวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

1080
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างสารวจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างสารวจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างสารวจ ค่อนข้างสูง มี งานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานด้านช่างสารวจ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้ คาปรึกษา วินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง ในงานสารวจด้านต่าง ๆ เช่น
งานสารวจลักษณะภูมิประเทศ การหาพิกัดของจุดตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานในความรับผิดชอบ
เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยและได้คุณภาพ
1.2 ควบคุ ม และตรวจสอบ การส ารวจรั ง วั ด เพื่ อ ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ ที่กาหนดไว้
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ การสารวจรังวัด ปรับปรุงและพัฒนาโดยนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.4 กาหนดแนวทางในการส ารวจรังวัดท าแผนที่ เพื่ อให้ ทราบรายละเอียดการใช้
ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและหลักวิชาการสารวจ รังวัด
1.5 เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดเพื่อ
รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
1.6 ตรวจสอบปรับ ปรุงข้ อมู ล ด้านแผนที่ ในงานส ารวจให้ มี ความทั น สมั ย อยู่ เสมอ
พร้อมทั้งดูแลจัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนาไปใช้งาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารวจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 กากับและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ
สารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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3. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับงานด้านสารวจ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างสารวจระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างสารวจหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างสารวจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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4704
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ างๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางช่ างผั งเมื อ ง ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการร่าง เขียนแบบแปลน แผนผังสาหรับการวางผังเมือง ดาเนินการสารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขต
สารวจเพื่อการวางผังเมือง รวมทั้งศึกษาสารวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับภูมิภาค เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อใช้ในการจัดทาวางผังเมืองหรือ
เพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ทางด้านการผังเมือง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างผังเมือง
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างผังเมือง
ระดับชานาญงาน
นายช่างผังเมือง
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างผังเมือง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับแนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผังเมืองใน
บริเวณพื้นที่ของเขตสารวจ เพื่อใช้ในการจัดทาแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 จั ด ท าข้ อ มู ล และแบบส ารวจที่ ร วบรวมได้ ล งในแผนผั ง แผนที่ ตาราง กราฟ
แผนภาพ และในรูป แบบอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน ดังกล่าวให้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.4 จัดทาผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ เช่น ผังกลุ่มส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ผัง
การจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.5 จั ด เก็ บ ดู แ ล รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มใช้
ปฏิบัติการได้
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผั งเมือง เพื่ อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสารวจ สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่าง
สารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างผังเมืองปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างผังเมืองปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ของบริเวณพื้นที่ใน
เขตสารวจเพื่อจัดทาผังหน่วยงานหรือสถานที่โดยนาไปใช้ในการจัดทาโครงการและการวางนโยบายการพัฒนา
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป
1.2 จัดทาแผนผังของสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ใน
การส ารวจงานก่ อสร้าง งานประมาณการราคาสิ่ งก่ อสร้าง และงานเขีย นแบบงานก่อสร้างให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการสารวจ และผังของหน่วยงานและสถานที่
เพื่อสรุปผลและจัดทารายงานซึ่งนาไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางหรือจัดทาผังเมืองต่างๆ ทั้งผังภาค
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่น
1.4 ตรวจสอบการจัดรวมข้อ มูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน
ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
1.5 จัดทาผังของหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ เช่น ผังกลุ่มส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น ผัง
การจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและประเมินผล และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ควบคุมการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้ปฏิบัติการได้
1.7 กากั บ ใช้ กฎหมายผั งเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร และกฎหมายและ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานผังเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.8 ปฏิบั ติงานรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินของเอกชน ตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ และการรับรองอาคารว่ามีอยู่จริงในพื้นที่
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1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ค วามรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้อ ขัด ข้องในการปฏิ บั ติ งานผั งเมื องใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผั งเมือง เพื่ อให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา
ที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างผังเมือง

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างผังเมือง

ระดับตาแหน่ง

อาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างผังเมือง ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชานาญงานด้านช่างผัง เมือง ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบข้อมูลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้จัดทาผังหน่วยงานหรือสถานที่
โดยนาไปใช้ในการจัดทาโครงการและการวางนโยบายการพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นต่อไป เพื่อให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน
1.2 ตรวจสอบการจั ด ท าแผนผั ง ของสถานที่ แ ละหน่ ว ยงานต่ า งๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เพื่อใช้ในการสารวจงานก่อสร้าง งานประมาณการราคาสิ่งก่อสร้าง และงานเขียนแบบงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ทางวิชาชีพและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากการสารวจ และผังของหน่วยงานและสถานที่
เพื่อสรุปผลและจัดทารายงานซึ่งนาไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการวางหรือจัดทาผังเมืองต่างๆ ทั้งผังภาค
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และการพิจารณาแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่น
1.4 กากั บ ใช้ กฎหมายผั งเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร และกฎหมายและ
พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานผังเมือง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.5 ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินของ
เอกชน ตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ และการรับรองอาคารว่ามีอยู่จริงในพื้นที่
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการจัดรวมข้อมูล แผนผัง แผนที่ ตาราง กราฟ แผนภาพแบบแปลน
ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้งาน
2.2 กับ กับ ดูแลการจัดท าผั งของหน่ว ยงานหรือสถานที่ ต่างๆ เช่น ผั งกลุ่ ม ส่ งเสริม
อาชีพในท้องถิ่น ผังการจัดเก็บภาษีรายได้ของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสถานที่ตั้งชัดเจน ง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 กากับดูแลการจัดเก็บ ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
ปฏิบัติการได้
2.4 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.5 วางแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขัด ข้องในการปฏิ บั ติ งานผั งเมื องใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานผังเมือง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อ งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานผังเมือง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างผังเมือง ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างผังเมืองหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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4705
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษาเครื่ องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่น
แรง และเครื่ องมือเครื่องใช้ที่เกี่ย วกับ โลหะ ควบคุมการท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การคานวณ
รายการและประมาณราคาในการดาเนิ น งานดังกล่ าว เป็ น ต้น หรือต าแหน่งที่ ป ฏิ บั ติงานบริห ารด้ านช่ าง
เครื่ องกลในฐานะหั ว หน้ าหน่ วยงานระดับกอง แผนก และผู้ ช่วยหั วหน้าหน่ว ยงาน และปฏิบัติห น้าที่ อื่น ที่
เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างเครื่องกล
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างเครื่องกล
ระดับชานาญงาน
นายช่างเครื่องกล
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์
ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
1.3 สารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการบารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
1.4 ควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1.5 จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
2.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรื อทางเครื่ องกล เทคนิ คการผลิ ต เทคนิ คโลหะ เขียนแบบเครื่ องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล
โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่าง
กล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่าง
กลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบารุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ์ ซึ่ งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดาเนิ นการ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับ ปรุง เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
1.3 วิเคราะห์ กาหนดแผนการใช้ การบารุงรักษา การส ารองอะไหล่ การจัดหาและ
จ าหน่ า ย แผนผั ง รายละเอี ย ดการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจสภาพรถและอุ ป กรณ์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การท างานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
1.4 ควบคุมการทางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
1.5 จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จาเป็นในการใช้งาน เพื่อช่ว ยให้ การ
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.6 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการใช้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ เครื่อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงานช่างเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา เพื่ อให้ การท างานเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาและเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์
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3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 ให้คาแนะนา สาธิตการใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่ องจั กรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภ ายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
3.3 จั ด ท าคู่ มื อ และรายละเอี ย ดข้ อ ก าหนดของอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
เครื่อ งจั กรกล ยานพาหนะ และงานด้ านเครื่อ งกล เพื่อ เป็น ข้อมูล ที่เป็ น ประโยชน์ ในการปฏิบั ติงานของ
เจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนด 6 ปี ให้ลดเหลือ 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณวุฒิเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ โดยจะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านช่ างเครื่อ งกลหรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างเครื่องกล

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานด้านช่างเครื่องกล ค่อนข้างสู ง มีงานในความรับผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบั ติงานที่ต้อง
ตัดสิ น ใจหรือแก้ปั ญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านช่างเครื่องกล ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยาก
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผน ควบคุ ม ด าเนิ น การ ตรวจสอบ บ ารุ ง รั ก ษา ซ่ อ มแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน
ด้านเครื่องกล ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องการการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทางาน
1.3 วางแผนบริหารการใช้ การบารุงรักษา การสารองอะไหล่ การจัดหาและจาหน่าย
แผนผังรายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และประหยัดงบประมาณ
1.4 วางแผนบริห ารงบประมาณด้านการซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณความต้องการของหน่วยงาน
1.5 ควบคุมการจัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.6 จัดทา ควบคุมงบประมาณ และกาหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่อ งจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จาเป็นในการใช้งาน เพื่อช่วยให้การ
ดาเนินงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.7 ตรวจสอบความถูก ต้องของการใช้อุ ปกรณ์ เครื่องมื อ เครื่องใช้ เครื่อ งจักรกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
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1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า
ด้านงานช่างเครื่องกลและเครื่องยนต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและนามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
งานในหน่วยงานของตน
1.10 พัฒนา และสนับสนุนการสร้างอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวในการดาเนินการ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ให้คาแนะนาและกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ควบคุ ม งานซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งจั ก รกล
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปด้ว ย
ความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 ให้ คาแนะนา และเป็นวิทยากร สาธิตการใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม
3.3 พัฒ นา ปรับปรุง และตรวจสอบ คู่มือและรายละเอียดข้อกาหนดของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างเครื่องกลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วยด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
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1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

1101
4706
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ มถึ งตาแหน่ งต่าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติงานทางช่ างไฟฟ้ า ซึ่งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ ตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า คานวณราคาและประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น หรือตาแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง แผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างไฟฟ้า
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า
ระดับชานาญงาน
นายช่างไฟฟ้า
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้ ง าน ดู แ ล บ ารุ งรั ก ษา และใช้ งานเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า ระบบ
เครื่ องปรั บ อากาศ ระบบไฟฟ้ าสื่ อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม อัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จั ดท าทะเบี ยน รวบรวม และเก็ บข้อมู ลทางสถิติ ของการใช้ งาน เพื่ อการวางแผน
บารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่
หน่วยงาน หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิ ก จ่ า ย จั ด เก็ บ ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางเทคนิ ควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากาลัง อิเล็กทรอนิ กส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ
อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม
การใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งาน เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่อง ปรับ
อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทาทะเบียน และการเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
เพื่อการวางแผนบารุงรักษา ประกอบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.3 ควบคุมตรวจสอบ การปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อออก
ใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกาหนด
1.4 เบิ ก จ่ า ย จั ด เก็ บ ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
1.5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ จั ด ท าแผน
งบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ต่อผู้บังคับบัญชา
1.6 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
หรือหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้าในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่าง
ไฟฟ้าที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญด้านงานช่างไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณวุฒิเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
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3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างไฟฟ้า ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิ บัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ น ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานด้ านช่ างไฟฟ้ า ค่ อนข้ างสู ง ปฏิ บั ติ งานต้ องตั ดสิ นใจหรือแก้ ปั ญหาในงานที่ ค่อนข้ างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กาหนดแผนงานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี
1.2 ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ ต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.3 ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานช่างไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.4 ควบคุมการเบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้มีจานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
1.5 วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในสายงาน
2. ด้านการกากับดูแล
(1) กากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ ในฐานะหั วหน้าหน่ วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(2) ก าหนดแนวทางและแก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง ในการปฏิ บั ติ งานช่ างไฟฟ้ า ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างไฟฟ้า
ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่มีความยากมากเป็นพิเศษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญด้านช่าง
ไฟฟ้าแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานช่างไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิต การติดตั้ง การจาหน่ายน้าประปา รวมทั้งการจัดเตรี ยมน้าสะอาดบริการประชาชน และน้า สารองเพื่อ
การดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ในยามที่จาเป็น ตลอดจนการควบคุมงบประมาณรายได้ รายจ่าย พัสดุ
และทรัพย์สินต่างๆ การวางแผน การซ่อมแซม การบารุงรักษา การแก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของการ
ประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานประปา
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานประปา
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานประปา
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่ง

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ งานด้ านประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิ ธีการที่ ชัด เจน ภายใต้ก ารก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และ
การบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ดาเนินการผลิตน้าประปา และจัดเตรียมน้าสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน และ
น้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่ม และน้า ใช้ที่
สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
1.3 ดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าประปาให้ กับประชาชน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การคานวณ ปริมาณการใช้น้าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ซ่ อ มแซมและบ ารุ งรั ก ษาท่ อ ประปา เพื่ อ ให้ มี ท่ อ น้ าประปาที่ มี คุ ณ ภาพ และ
ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ด าเนิ น การ ให้ บ ริ ก าร และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ด้ า นงานป ระปา เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 บารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานประปา เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืด
อายุการใช้งาน
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบีย บต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงาน
ด้านประปากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อย
และราบรื่น
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิ ช าหรื อ ทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ ค วิ ศ วกรรมโยธา ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งกล ช่ า งกลโรงงาน
ช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า หรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่าง
ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั วหน้ างาน ซึ่ งไม่ จ าเป็ นต้ องใช้ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดั บปริญญา โดยต้ องก ากั บ
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานด้านประปาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านประปาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม และดูแลการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องการติดตั้ง
การซ่อมแซม และการบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนิ นการผลิ ต น้าประปา และการจัดเตรียมน้ าสะอาด
เพื่อให้บริการ ประชาชน และน้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็น เพื่ อให้
ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้ที่สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้อย่างทันที
1.3 ควบคุม และดูแลการดาเนินการติดตั้งมาตรวัดน้าประปาให้กับประชาชน เพื่อให้
เกิดความ ถูกต้องในการคานวณปริมาณการใช้น้าของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุ ม และดู แ ลการซ่ อ มแซม และการบ ารุง รั ก ษาท่ อ ประปา เพื่ อ ให้ มี ท่ อ
น้าประปาที่มี คุณภาพ และประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างสม่าเสมอ
1.5 ควบคุม และดูแลการดาเนินการ การให้บริการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้าน
งานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจสอบและการควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์ สิ น ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ งานประปา เพื่ อให้ มีรายได้ รายจ่าย พั สดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 ควบคุม และดูแลการบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่
สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน
1.8 พัฒนา และปรับปรุงระบบน้าประปา เพื่อให้มีระบบจ่ายน้าประปาที่มีคุณภาพ
และสามารถ ผลิตน้าประปาได้เพิ่มมากขึ้น
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านประปาของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ร่ ว มวางแผนงาน และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ งานด้ า นประปาของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่าง
อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานประปา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานประปา

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านประปา ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่
จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
งานด้านประปา ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และการบารุงรักษาด้านงานประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
1.2 ควบคุม ดูแ ล ติ ดตาม และตรวจสอบการดาเนิ น การผลิ ตน้ าประปา และการ
จัดเตรียมน้า สะอาด เพื่อให้บริการ ประชาชน และน้าประปาสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการ ต่างๆ
ทีจ่ าเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้ที่สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อมใช้ อย่างทันที
1.3 ควบคุม ดูแล ติด ตาม และตรวจสอบการดาเนิ นการติดตั้งมาตรวัดน้าประปา
ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ งในการค านวณปริ ม าณการใช้ น้ าของประชาชน และเป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการซ่อมแซม และการบารุงรักษาท่อประปา
เพื่อให้มีท่อน้าประปาทีม่ ีคุณภาพ และประชาชนมีน้าดื่ม และน้าใช้อย่างต่อเนื่อง
1.5 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการ การให้ บริการ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของ
ประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่
ครบถ้วน และถูกต้อง
1.7 ควบคุ ม ดู แล ติดตาม และตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องมื อ อุป กรณ์ พั ส ดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ และทรั พ ย์ สิ น ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานประปา เพื่ อ ให้ มี เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ และ
ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน

1116
1.8 ให้แนวทางในการพัฒ นา และการปรับ ปรุงระบบน้าประปา เพื่อให้มีระบบจ่าย
น้าประปาที่มคี ุณภาพ และสามารถ ผลิตน้าประปาได้เพิ่มมากขึ้น
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปรายงานต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อประกอบการเสนอแนะ
การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานประปาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านประปาของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านประปาของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้
3. ด้านการบริการ
ให้ คาปรึ กษา แนะน า ตอบข้อ หารือ และเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์ข้อ มูล ข่าวสารด้าน
ประปาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงต าแหน่ งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และปฏิ บัติ งานประปาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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4708
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างศิลป์

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างศิลป์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การร่างและออกแบบทั่วไปในการจัดทาภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษรและการตกแต่งอาคารสถานที่ เขียนภาพ
เขีย นตัว อักษร ปั้ น ภาพและจ าลองแบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่ มให้ ถูกต้องตาม
รายละเอียดทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อประกอบคาบรรยาย การจัดทาหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร่ การจัดทาแผ่น
ป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างศิลป์
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างศิลป์
ระดับชานาญงาน
นายช่างศิลป์
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างศิลป์

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างศิลป์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านช่างศิ ล ป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผัง
สถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
1.2 ดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซมวัส ดุอุปกรณ์การทางานให้ เป็นระบบเพื่อให้
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.3 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างศิลป์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
2.2 ช่ ว ยจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ คู่ มื อ หนั ง สื อ แผ่ น พั บ และนิ ท รรศการ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทาง วิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรม
โลหะรู ปพรรณและเครื่ องประดับ เครื่ องประดั บอัญมณี การออกแบบเครื่องประดั บอัญ มณี ช่างทองหลวง
เทคนิคสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์
จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรม
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ เครื่องประดั บอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ อัญ มณี ช่างทองหลวง
เทคนิคสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์ จิต
กรรม ศิล ปหั ตถกรรม ศิลปประยุกต์ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ากว่ า นี้ ใน
สาขาวิชาหรือทางวิจิตรศิลป์ การออกแบบ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรมโลหะ
รูปพรรณและเครื่องประดับ เครื่องประดับอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง เทคนิค
สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์ จิตกรรม
ศิ ล ปหั ต ถกรรม ศิ ล ปประยุ ก ต์ หรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ าใช้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะหาใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างศิลป์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างศิลป์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้ อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างศิลป์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างศิลป์ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของ
หน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
1.2 ควบคุม ดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทางานให้เป็นระบบ
เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.3 ปั้น และจาลองแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
1.4 คานวณและประมาณราคาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในปฏิบัติงานช่างศิลป์ ให้เหมาะสม
กับงบประมาณและใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อ
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างศิลป์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
กากับ ดูแล และให้ คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้ าที่ ระดับรองลงมา เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
3.2 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างศิลป์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างศิลป์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะหาใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างศิลป์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างศิลป์

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างศิลป์ ค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งไม่จาเป็ น ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญ ญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานด้ านช่ างศิ ลป์ ค่ อนข้ างสู ง ปฏิ บั ติ งานต้ องตั ดสิ นใจหรือแก้ ปั ญหาในงานที่ ค่ อนข้ างยากมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบและควบคุมการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา
ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อ
ความได้เป็นอย่างดี
1.2 ตรวจสอบและควบคุม ดูแล การจัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การ
ทางานให้เป็นระบบ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.3 ควบคุมการปั้น และจาลองแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้
สวยงาม
1.4 คานวณและประมาณราคาการใช้ วัส ดุอุ ป กรณ์ ในปฏิ บั ติ งานช่ างศิ ล ป์ เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับงบประมาณและใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อ
1.5 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างศิลป์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล และให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขั ดข้องในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
3.2 ให้ ค าแนะน า และคาปรึกษาในการจั ดท าสื่ อสิ่ งพิ มพ์ คู่มือ หนั งสื อ แผ่ นพั บและ
นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างศิลป์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างศิลป์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะหาใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานช่างภาพ

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การถ่ายทาและเผยแพร่ภ าพวิจิ ตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดา ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่ายทา
ภาพยนตร์ ล้ างฟิ ล์ ม และล้ างอั ด ขยายภาพ ตั ด ต่อ หรือตกแต่งฟิ ล์ ม ตกแต่งภาพ ล าดั บ ภาพ บั น ทึ กเสี ย ง
ตัดต่อและเทียบเสียงภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และเก็บรักษาภาพและฟิล์ม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างภาพ
ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างภาพ
ระดับชานาญงาน

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างภาพ

ชื่อตาแหน่ง

นายช่างภาพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1.2 ตกแต่ง ตัดต่อลาดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม
ภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
1.3 ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง-อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมา
ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
1.4 ปฏิ บั ติ ง านต่ างๆที่ เกี่ ย วกั บ ไมโครฟิ ล์ ม เช่ น ให้ เลขรหั ส บั น ทึ ก เอกสารลงใน
ไมโครฟิ ล์ ม รวมทั้ งตรวจสอบและจั ด เก็บ และจัด ส่ งไมโครฟิ ล์ ม ให้ บ ริษั ท เอกชนที่ รับ จ้างล้ าง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 จั ด หมวดหมู่ เก็บ รักษาและควบคุ มการเบิ ก จ่ายฟิ ล์ ม หรือ เอกสารแผนที่ ต่ างๆ
เพื่อให้การปฏิบัติดาเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
1.6 ถ่ายภาพต่างๆเพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทาแบบพิมพ์
ต่างๆ
1.7 จั ด ท าและวางแผนที่ รูป ถ่ ายทางอากาศลงในวัส ดุ ต่ างๆ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง เพื่อนาไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้บริการสาเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
2.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิช าหรือ ทางช่างภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางช่ า งภาพ หรื อ สาขาวิ ช าหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางช่างภาพ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะหาใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานช่างภาพ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นายช่างภาพ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านช่างภาพ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปั ญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างภาพปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่ ่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ถ่ายภาพนิ่ ง บั น ทึ กวี ดีทั ศ น์ บั น ทึ กภาพยนตร์ ข่าว รายการโทรทั ศ น์ สารคดี
สปอตโทรทัศน์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
1.2 ตกแต่งภาพนิ่งในระบบดิจิตอล จัดแสงเพื่อการบันทึกภาพในห้องสตูดิโอ ตัดต่อ
ลาดับภาพและเสียง ทาเทคนิคพิเศษ วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว รายการโทรทัศน์ สารคดี สปอตโทรทัศน์ เพื่อให้
งานสมบูรณ์ตามบทและแผนงานที่กาหนดไว้
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกภาพระหว่างการถ่ายทาและให้ คาแนะนา
ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานตามบท แผนงานที่กาหนดให้
1.4 จัดทาสาเนาวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ข่าว รายการโทรทัศน์ สารคดี สปอตโทรทัศน์
เพื่อให้พอเพียงกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ตามแผนงานที่กาหนดไว้
1.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานช่างภาพ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก ภาพต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ให้บริการได้ตรงตามกาหนดและตอบสนองความต้องการของทุกส่วนงาน
2.2 ให้ คาปรึกษา แนะนาแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้ เกิดความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
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3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภายในและภายนอก เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3.2 ถ่ายภาพ บั น ทึก วีดิทั ศน์ บั น ทึก ภาพยนตร์ ข่ าว รายการโทรทั ศน์ สารคดี สปอต
โทรทัศน์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
3.3 ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการบันทึกภาพแก่หน่วยงานต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างภาพหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. เที ย บได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบั ติงานช่างภาพหรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะหาใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครอง
ท้องถิ่น และความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒ นาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิ ดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่ว มในการพัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น ของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลั กและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้ เป็น
ฐานการพัฒ นาชุมชนอย่ างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒ นาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม /องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น วิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้ สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.5 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นา ให้ คาปรึก ษา แนะน าด้ านวิช าการและปฏิ บั ติงาน
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ ค วามรู้เบื้ องต้ น แก่ป ระชาชนในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกั บ การพั ฒ นาชุ มชน
ตลอดจนดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่ างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
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1.8 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง โครงการ S M L เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.9 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
2.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่ว ยงานองค์ กรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อบริการช่ว ยเหลื อ
บาบัด แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานการด าเนิ น งาน วิ ธี ก าร งานพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลและให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามา รถ
ประสบการณ์และความชานาญงานด้านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้ านพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานทีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้ เป็น
ฐานการพัฒ นาชุมชนอย่ างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒ นาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม /องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นทีปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้นวิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.4 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น พั ฒ นา ให้ คาปรึก ษา แนะน าด้ านวิช าการและปฏิ บั ติงาน
ด้านเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กรเครื อข่าย
องค์ กรประชาชน และชุ มชนในระดั บ อาเภอ ตาบล หมู่บ้ าน เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถพึ งตนเองได้ ในทาง
เศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สมดุล และมันคง
1.5 สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.6 ให้ ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาชุมชนตลอดจน
ดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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1.7 ให้คาแนะนา ถ่ายทอด พัฒนาทักษะในเรืองกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชนตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้นาและเป็นที่
ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 จัดฝึกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดประเภท
ต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังการคุก คามของยาเสพติดโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่น
ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่
1.9 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุ ม ชนพอเพี ย ง โครงการ S M L เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัฒ นาชุมชนระดับรองๆ ลงไป ตลอดจน
สอนงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ หาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราวต่อไป
3.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แจงการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การพัฒ นาชุมชนแก่ห น่ว ยงานที
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจทีดีต่อกันทุกฝ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
พั ฒ นาชุ ม ชน หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 5 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ งเจ้าพนั กงานพัฒ นาชุม ชน
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัฒ นา
ชุมชน ระดับ ปฏิบั ติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว มงาน ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการพัฒนาชุมชน มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึงพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐาน
การพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม/องค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นทีปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้นวิเคราะห์
ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการและปฏิบัติงานด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กรเครือข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สมดุล และมันคง
1.5 สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริม พัฒนา ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชน และสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.6 ให้ ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาชุมชนตลอดจน
ดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 ให้คาแนะนา ถ่ายทอด พัฒนาทักษะในเรืองกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
แก่ประชาชนตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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1.8 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.9 กากับดูแล การฝึกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ถึงโทษของยา
เสพติดประเภทต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้าระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆเช่น ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้น
1.10 กากั บ ดูแ ลโครงการต่างๆ ที่ ร่ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ เช่ น โครงการกองทุ น
หมู่บ้าน โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่และ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัฒ นาชุมชนระดับรองๆ ลงไป ตลอดจนสอน
งาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งานพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการ หาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานคราว
ต่อไป
3.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒ นาชุมชนแก่ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจทีดีต่อกันทุกฝ่าย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านพัฒ นาชุมชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
ดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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02

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านห้องสมุดหรือให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของห้องสมุด จัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุดทาทะเบียน จัดหมวดหมู่และทาบัตรรายการหนังสือแนะนาและให้บริการแก่
ประชาชนในการใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ และชักจูงให้ประชาชนใช้ห้องสมุด รวบรวมสถิติ
และจัดทารายงานประจาปีของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานห้องสมุด
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
1.2 ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจาแนกทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ให้เลขหมู่และ
ขยายเลขหมู่หนังสือ จัดทาคาค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น เพื่อการบริการและการสืบค้น
1.3 พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่ อให้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มี
คุณภาพบริการแก่ประชาชน
1.4 ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
1.5 ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้บริการแนะนาแหล่งข้อมูลและวิธีการใช้ห้องสมุดบริการข้อ มูลทางคอมพิวเตอร์
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้ บริการ เพื่ออานวยความสะดวก
2.2 ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
2.3 ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มจากเอกชน ประชาชนและองค์ ก รต่ าง ๆ เพื่ อสนั บ สนุ น
กิจกรรมห้องสมุด
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบรรณารักษ์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานห้องสมุด

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านห้องสมุด ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
1.2 ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่
และทารายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วน สมบูรณ์
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.3 พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่ อให้มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่มี
คุณภาพบริการแก่ประชาชน
1.4 ควบคุมดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้บริการ
1.5 ควบคุ ม ดู แ ล อาคาร สถานที่ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ ห้ อ งสมุ ด มี
บรรยากาศที่ดี
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานห้องสมุด เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
กากับ ดูแล และให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การ
ดาเนินงานของห้องสมุดเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กาหนด

1145
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ บ ริ ก ารแนะน าแหล่ ง ข้ อ มู ล และวิ ธี ก ารใช้ ห้ อ งสมุ ด บริ ก ารข้ อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ บุคคลหรือหน่วยงานที่เข้าใช้ บริการ เพื่ออานวยความสะดวก
3.2 ร่วมจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด
3.3 ส่งเสริมการมีส่ว นร่วมจากเอกชน ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนั บสนุ น
กิจกรรมห้องสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้านห้องสมุดหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่า นี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการเกษตร หรืองานอื่นที่
เกีย่ วข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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03

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ป ฏิบั ติเกี่ย วกับ การส่ งเสริมเยาวชนให้ ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและ
เยาวชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป์ ห้องสมุด และคหกรรมศาสตร์ การจัดสนาม
เด็กเล่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานศูน ย์ เยาวชน ตามแนวทาง แบบอย่าง และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมด้านต่างๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เช่น กิจกรรมด้าน
พลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ห้องสมุด คหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรมและ
การจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1.2 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายและจิตใจที่ดี
1.3 ดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวมติดตาม จัดเก็บข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลต่างๆ ของศูนย์เยาวชน เช่น
สถิติผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมประเภทต่างๆ รายงานอุปกรณ์ชารุดหรือสูญหาย เป็นต้น เพื่อใช้เ ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์เยาวชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1. ให้บริการสถานที่กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกศูนย์เยาวชน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2. อานวยความสะดวก ให้ คาปรึก ษา แนะน า บรรยายและสาธิต กิจ กรรมต่างๆ
ในศูนย์เยาวชน ให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์
เยาวชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้ารับบริการต่างๆ ของศูนย์เยาวชน
2.3. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ บุ ค ลาการภายในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกั น
ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรือ
อนุ ป ริญ ญาหลั ก สู ตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบั ต รมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที ยบเท่ า ในสาขาวิช าหรือ
ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือ
ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชา
หรือทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือในสาขาวิชา
หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้ หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนี ยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางคหกรรม
ศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหาร โภชนาการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างานหรือเที ยบเท่ า ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดั บ
ปริญญา โดยต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านศู นย์เยาวชน ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาค่อนข้าง
ยาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้า นศูนย์เยาวชน ปฏิบัติหน้าที่ที่
ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดกิจกรรมด้านต่างๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เพื่อให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมด้านพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ห้องสมุด คหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรม
พิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น
1.2 ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร สรุปรายงาน ผลการดาเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซม ออกแบบ ปรับปรุง
และผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เยาวชนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมของศูนย์เยาวชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์เยาวชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุม กากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนาหรือให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับงานศูนย์
เยาวชน แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
เกิดความรู้ และมีทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
3.2 ติดต่อประสานงานกับบุ คลากรภายในหน่วยงานหรือส่ว นราชการ เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ศู น ย์ เยาวชน หรื อ งานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตามที่ ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 5 ปี ส าหรับ ผู้ มี คุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ งเจ้าพนั กงานศูน ย์เยาวชน
ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ ลดเป็ น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้า พนักงานศูนย์
เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านศูนย์เยาวชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านศู นย์เยาวชนค่อนข้างสู ง มีงานในความรับ ผิ ดชอบที่ ห ลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมากและปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับดูแลกิจกรรมด้านต่างๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เพื่อให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมด้านพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ห้องสมุด คหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรม
พิเศษ การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น
1.2 กากับดูแลการจัดเก็บเอกสาร สรุปรายงาน ผลการดาเนินโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ กาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ
1.3 กากับดูแลและตรวจสอบข้อมูล และทาฐานข้อมูลต่างๆ ของศูนย์เยาวชน เช่น
สถิติผู้เข้ารับบริการในกิจกรรมประเภทต่างๆ รายงานอุปกรณ์ชารุดหรือสูญหาย เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม และการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 กาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความปลอดภั ย แก่ เยาวชน และผู้ ใช้ งาน พร้อ มทั้ งเป็ น การยื ด อายุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือต่าง
1.5 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านงานศูนย์เยาวชนแก่เจ้าหน้าที่ ในระดับ
รองลงมา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.6 วางโครงการกาหนดหลั กสู ต รและฝึ กอบรมต่างๆ ในศู นย์ เยาวชน เพื่ อ ให้ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์เยาวชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนาหรือให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับงานศูนย์
เยาวชน แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
เกิดความรู้ และมีทักษะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
3.2 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป ในการขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านศูนย์เยาวชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่ งอย่ างอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ยบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิ บัติ งานด้านศูน ย์เยาวชน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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4804
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ ม ถึงตาแหน่งต่ าง ๆ ที่ป ฏิ บัติ งานเทศกิจ ซึ่ งมีลั ก ษณะงานที่ ป ฏิบั ติเกี่ ยวกั บ
การควบคุม กากั บ ดู แล ตรวจตราและบังคั บการให้ เป็น ไปตามกฎหมายที อยู่ในอานาจหน้ าที่ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือ
ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีอาญา การบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การรักษาความสงบและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัด เจน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ร่ว มตรวจตราและตรวจสอบ การจัด ระเบี ย บ ของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุ ดผ่อนผันและทบทวน เพื่อให้เกิดความเป็น
เรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่กาหนดไว้
1.2 ร่ ว ม และช่ ว ยตรวจตรา และเฝ้ า ระวั ง การด าเนิ น งานต่ า งๆ ในเขตพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่วมและช่วยสืบสวน สอบสวนกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้ว
ไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
บุคคลที่อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และให้มีอานาจยึดหรืออายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ
ที่เกี่ยวกับการกระทาผิดรวมทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิดดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนิ นคดี และ
บังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งด้านคดีอาญา การบังคับการทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของกรุงมหานคร เช่น การบังคับรื้อถอนอาคาร การห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย เป็นต้น
1.4 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรื อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เป็ น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ ก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องท้ อ งถิ่ น
หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.5 ออกตรวจตรา เฝ้าระวังการดาเนินงานตางๆ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ปฏิ บั ติ ง านมวลชนสั ม พั น ธ์ งานกิ จ การพิ เศษ งานให้ บ ริ ก าร เช่ น งานช่ ว ย
อานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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1.7 ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในงานบรรเทาสา
ธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
และข้อบังคับของกฎหมาย
1.8 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 ช่ว ยงานด้ านธุรการ และคดี เช่ น งานเสมี ยนคดี ลงบั น ทึ ก การจั บ กุ ม บั น ทึ ก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจาวัน เป็นต้น
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานเทศกิจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
2.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะงานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน หรือ
ส่ วนราชการ เพื่ อให้ ป ระชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในขั้ นตอนการดาเนิน งาน ส่ งเสริมให้ การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ เรื่ อ งราวความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน เพื่ อ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการแก้ไข
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านเทศกิจ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านเทศกิจปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบสวน จับกุม และดาเนินคดีผู้ที่กระทาผิดเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
1.2 ตรวจสอบและจัดระเบียบ หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขัน
พิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.3 ตรวจตรา และเฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง และเป็นไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ปฏิ บั ติ ง านมวลชนสั ม พั น ธ์ งานกิ จ การพิ เศษ งานให้ บ ริ ก าร เช่ น งานช่ ว ย
อานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.5 ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในงานบรรเทาสา
ธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
และข้อบังคับของกฎหมาย
1.6 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.7 ช่ว ยงานด้ านธุรการ และคดี เช่ น งานเสมี ยนคดี ลงบั น ทึ ก การจั บ กุ ม บั น ทึ ก
เปรียบเทียบปรับ บันทึกรายงานประจาวัน เป็นต้น
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1.8 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ งานด้ า นเทศกิ จ และงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง
และพัฒนางานด้านเทศกิจให้การดาเนินการของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.9 ถ่ า ยทอดความรู้ แนะน าการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ์ ง านด้ า นเทศกิ จ
และควบคุมงานแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะ ตอบปัญหางานบริการต่างๆ
ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ เรื่ อ งราวความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน เพื่ อ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการแก้ไข
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มีคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านเทศกิจหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานเทศกิจ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของผู้ ร่ว มงาน ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านเทศกิจ มีงานในความรับ ผิดชอบที่ห ลากหลาย ปฏิบั ติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล และติดตามการสืบสวน จับกุม และดาเนินคดีผู้ที่กระทาผิดเทศ
บัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส
1.2 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา การจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของ
ตลาดสด หาบเร่ และแผงลอย เพื่อให้เกิดความเป็นเรียบร้อย และถูกต้องตามเทศบัญญัติ และระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่กาหนดไว้
1.3 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจตรา และการเฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็น ไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4 สนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ปัญหาน้าท่วม
ทางชารุด การจับสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น เพื่อช่วยบาบัดทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
1.5 แก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ด้านงานเทศกิจ เพื่ อให้ การดาเนิ นงานเป็ น ไปอย่างถูก ต้อ ง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ให้แนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบงานเทศกิจ เพื่อให้มีระบบงาน
เทศกิจที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้นในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทศกิจของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจ ของหน่วยงาน เพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่ วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่
กาหนดไว้
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3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ และเผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านเทศกิจแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านเทศกิจหรืองานอื่น ที่เกี่ย วข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้ ว ไม่น้ อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านเทศกิจหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

4805 1167

มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ย วกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้ า ระวั ง ตรวจตรา และฝึ ก ซ้ อ มการรั บ มื อ กั บเหตุ ร้ า ยในรู ป แบบต่ า งๆ
เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้ อมใช้ในการปฏิบั ติงานอยู่ เสมอ เพื่อ ให้ เกิดความพร้อมในการปฏิ บัติ งานได้ ทัน ท่ว งที และให้ การ
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จั ด ทาข้อมูล ที่ เป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิ บั ติงาน เช่น ส ารวจแหล่ งน้ า
เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับ
สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดทารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าในการปฏิ บั ติ ง านแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง
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2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้ บ ริ ก ารรั บ แจ้ งเหตุ ส าธารณภั ย เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ประชาชนได้ อ ย่ า ง
รวดเร็วทั่วถึง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่ น
วิศวกรรมเครื่ อ งกล เทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา เทคนิ ค วิศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ คเครื่องเย็ น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครื่ อ งกล เทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา เทคนิ ค วิศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ คเครื่องเย็ น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่ างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
วิศวกรรมเครื่ อ งกล เทคนิ ค วิศ วกรรมโยธา เทคนิ ค วิศ วกรรมไฟฟ้ า เทคนิ คเครื่องเย็ น และปรับ อากาศ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้าง
ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กากับดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ การกู้ภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จั ด ทาข้อมูล ที่ เป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิ บั ติงาน เช่น ส ารวจแหล่ งน้ า
เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับ
สถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ศึ ก ษาค้ น คว้ า ติ ด ตามเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ น ามาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
3.2 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบข้ อ หารือ ตลอดจนเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้อต้นได้
ด้วยตนเอง
3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกาหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อนามาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป
3.4 ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่ ว ยงานต่ า งๆ และประชาชนรวมทั้ ง ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย ว กั บ งานในหน้ า ที่ เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ระดับ ปฏิบั ติงาน ข้อ 2 และให้ ล ดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้ มีคุณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่
ก.จ., ก.ท. หรื อ ก.อบต. เที ย บได้ ไม่ ต่ากว่านี้ โดยจะต้อ งปฏิ บั ติ งานด้ านป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
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ระดับ 2
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ระดับ 2
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหัว หน้างาน หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
1.2 ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ เพื่อให้การช่วยเหลือและระงับบรรเทาเหตุให้กับประชาชนผู้ประสบภัย
1.3 วางแผนการด าเนิ น การ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
1.4 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น แหล่งน้า เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่ เสี่ยงต่อการเกิดภัย สาเหตุของการเกิดภัยเป็นต้น เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา ค้นคว้า เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
2.2 กาหนดแนวทาง และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ ใต้บังคับ บัญ ชา เพื่ อให้ การปฏิบั ติ
หน้าที่สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนด
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3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.2 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบข้ อ หารือ ตลอดจนเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่
ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้า ใจที่ถูกต้องและสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
3.3 ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
ปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย หรือ งานอื่ น ที่ เกี่ย วข้อ งที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด มาแล้ ว
ไม่ น้ อ ยกว่า 6 ปี หรื อด ารงต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เที ยบได้ ไม่ ต่ ากว่านี้ โดยจะต้ อ ง
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
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3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
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