
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       แบบบรรยายลักษณะงาน  
                     Job Description 

         องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วนิ  
                     อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่



 
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

 
  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-00-1101-001 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น 
ประเภท/ระดับ บริหารท้องถิ่นระดับกลาง 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ทุกส านัก/กอง 
ชื่อส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน     -  
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ประเภท/ระดับ 

 
ส่วนที่ 2 หน ้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีมีลักษณะงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแ  
บริหารจัดการอ นวยการ สั่งราชการมอบหมาย ก กับดูแลาตรวจสอบ ประเมินผลงานตัดสินใจแก้ปัญหา การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการวางแผน 

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1 ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ความคาดหลังและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน 
การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 
 
 
 
 

 
  

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 



   หัวหน้าส านักปลัด 
   ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-2101-001 

ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)   
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  หัวหน้าส านักปลัด 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป 
ประเภท/ระดับ     อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง)    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน    - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ประเภท/ระดับ บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 
 
ส่วนที่ 2 หน ้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  
 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการวางแผน  

 ที  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตัวช้ีวัด 
1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งาน
ทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ เพ่ือเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   

2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง 
ๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร
หรือความมั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือ
โครงการอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป 

 

3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

 

 

 
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 



 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-3102-001 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท/ระดับ วิชาการระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักปลัด  
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานบริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้าส านักปลัด 
ประเภท/ระดับ      อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

ส่วนที่ 2 หน ้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐาน  

  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2 ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลจัดท าระบบสารสนเทศ  

  ทะเบียนประวัติเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร  
  ทรัพยากรบุคคล  

3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความ  
  จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพการจัด  
  หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้และการจัดสรรทุนการศึกษารวมถึงการวางแผนและ  
  เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง  
  ส่วนท้องถิ่นและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

4 ศึกษา  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคน  
  ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กรโครงสร้างหน้าที่ความ  
  รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  
  และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
 
 
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 
   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
   ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-4101-001 



ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)      
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้าพนักงานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ  
ประเภท/ระดับ ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต ประทัดบุาบล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานบริหารทั่วไป 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

 
ส่วนที่2หน้ าที่คว ามรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สาร
บรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด ้านการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ- ส่งหนังสือ การ  

  ลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบ หนังสือราชการการ บันทึกข้อมูลการจัดทฎีกา  
  เบิกจ่ายเงินและการพิมพ์เอกสารจดหมาย และหนังสือราชการต่างๆการเตรียมการ  
  ประชุม เป็นต้นเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย  
  ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

2 จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการหลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต  
  การค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

3 รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเช่นสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการรายชื่อพนักงาน  
  ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ  ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ  
  เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

4 ตรวจสอบ  และสอบทานความถูกต้องของเอกสารหนังสือและจดหมายต่างๆ  ที  
  เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วน  
  และปราศจากข้อผิดพลาด   
 
 
 
 
 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-3103-001 

 
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  



ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประเภท/ระดับ วิชาการระดับ ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานนโยบายและแผน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หัวหน้าส านักปลัด 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 
ส่วนที่2 หน ้าทีค่วามรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทงาน ปฏิบัติงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจรภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติ  
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร   

2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล   

3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการก าหนดความต้องการและความ
จาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัด
หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม   

4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลกาลังคน ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     

 
  

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
   
  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-3801-001 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักพัฒนาชุมชน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ประเภท/ระดับ วิชาการระดับ ช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทงาน  
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย 

 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน 
กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน   

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่   

3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป    

 
 
 
 
 
 
 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-01-4805-001  

ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)   
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภท/ระดับ ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

 
ส่วนที่2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด้านการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตัวช้ีวัด 
1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธาณภัยเทา ตรวจตรา รับแจ้งเหตุเช่น  

  อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยและภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ  
  บรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

2 เฝ้าระวังตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆเพ่ือด าเนินการ  
  ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์   

3 จัดตรียมดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนยานพาหนะต่างๆให้อยู่   
  สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ  
  ไดท้ันท่วงทีและให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่นส ารวจแหล่งน้ า เส้นทาง  
  จราจร แหล่งชุมชนต่างๆบริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยเป็นต้นเพ่ือจัด  
  แผนป้องกันรับสถานการณ์และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวก  
  เหตุการณ์   

5 จัดท ารายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ  
  รายงานผู้บังคับบัญชา    
 
 
 
 
 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
   
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-04-2102-001 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการคลัง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองคลัง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประเภท/ระดับ บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

ส่วนที่ 2 หน ้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะ  

หัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยาก
และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1. ด ้านแผนงานปฏิบัติ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลังเพ่ือวางแผน 

และจัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
 

2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิของ
หน่วยงานด้านงานการคลังงานการเงินและบัญชีานงบประมาณ งานการจัดเก็ รายได้
และงานการพัสดุหรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงาน ของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง นโยบาย
และแผนกลยุทธ์ 

 

3 ติดตาม เร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่ง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็น ตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 

ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-04-3203-001 

 
ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
ประเภท/ระดับ วิชาการระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

 
ส่วนที่2 หน ้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆและรายได้อ่ืนๆภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ดา้นการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ช่วยรวบรวมข้อมูลศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม  

  โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นเพ่ือนข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวาง  
  มาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บหรือปรับปรุงอัตราภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้  
  อ่ืนๆ ให้มีความเหมาะสม  

2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืๆของรัฐและ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือๆ  
  สามารถท าได้จ านวนเท่าไรอันจะน าไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่าย  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไปได้  

3 ร่วมส ารวจพื้นที่กับกองช่างกองสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล  
  ของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม  
  ต่าง  ๆ   และติดตามจัดท าหนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายชาระภาษี  
  ค่าธรรมเนียมมาช าระเพ่ือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-04-4201-001 

 
ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานการเงิน/บัญชี 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

 
ส่วนที่2หน้ าที่คว ามรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกากับแนะนาตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ด ้านการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะง านที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ในระดับต้นเพ่ือให้งานเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2 รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานและจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน   

3 ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดาเนินงานด้านการ รับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน   

4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสารใบส าคัญและรายงานทางการเงินและบัญชี  
  ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานส าคัญในการ  
  อ้างอิงการด าเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  

5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน   

     
 

 

 

 

 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

  
 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 

  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-04-4203-001 

ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)     
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน เจ้าพนักงานพัสดุ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ 
ประเภท/ระดับ ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงผู้อ านวยการกองคลัง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

ส่วนที่2หน ้าที่คว ามรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  
 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1.ด้านการปฏิบัติการ 
 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การ

ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน  

 

2 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ 
เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน  

 

3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือ
เป็นหลักฐานในการดาเนินงาน  

 

4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทารายงานและนาเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน  

 

5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ 
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

 

 

 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 
    
                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                           ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-05-2103-001 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองช่าง  
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน               - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ประเภท/ระดับ บริหารงานท้องถิ่นระดับต้น 

ส่วนที่2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย 
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน  

บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับแนะน าตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
งานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ดา้นแผนงาน   
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผน
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 

2 ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  
 

 

3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้  
 

 

 

 

 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
   
  ต าแหน่งนายช่างโยธา 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-05-4701-001 
ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)   
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน นายช่างโยธา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นายช่างโยธา 
ประเภท/ระดับ ทั่วไประดับช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน งานก่อสร้าง/ออกแบบและควบคุมอาคาร 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงผู้อ านวยการกองช่าง 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

 
ส่วนที่2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องก ากับ  แนะน า 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานด้านช่าง
โยธาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับยาก มอบหมาย หรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช านาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ดา้นการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ตัวช้ีวัด 
1 ส ารวจ  เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ก่อสร้าง  

  เพ่ือการวางแผนและออกแบบ   
2 ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษางานปรับปรุงและซ่อมแซม  

  เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณทีหนด  
3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการโดยแยกราคาวัสดุค่าแรงงานตามหลักวิชา  

  ช่างและมาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ  
4 ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซมหรือ  

  ตรวจการจ้างเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   
5 ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างงานบ ารุงรักษางานปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อให้  

  ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม   
 

 

 

 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 
   
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-08-2107-001 

ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)  
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักบริหารงานการศึกษา 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน 
ประเภท/ระดับ บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary) ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ  

หัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดระบบงาน การอ านวยการสั่งราชการ  
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ดา้นแผนงาน  
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ร่วมวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  

 

3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  

 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
 
  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
  ต าแหน่งเลขท่ี 13-3-08-3803-001 

ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป(Job Title)     
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน นักวิชาการศึกษา 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการศึกษา 
ประเภท/ระดับ วิชาการระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหน่วยงาน(ส านัก/กอง) กองการศึกษา  
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน               - 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงผู้อ านวยการการศึกษา 
ประเภท/ระดับ อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 

ส่วนที่2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป(JobSummary)  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  

ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานด้านการศึกษาภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตาม มอบหมาย 
ส่วนที่3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
1. ดา้นการปฏิบัติการ  

 ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน  

  การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยแล  
  เกี่ยวข้อง  

2 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน  
  การศึกษาหลักสูตรแบบเรียนต าราสื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษาการผลิตและ  
  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา  
  พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนา  
  และวัฒนธรรม  

5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี  
  ก าหนดเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ  
  สถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  
 


