บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบั ญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จั ด ทาบั ญ ชี เอกสารรายงานความเคลื่ อ นไหวทางการเงิน ทั้งเงิน ในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบั ติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญ ชี และงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จั ดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ ตรงกับความจาเป็ นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการเงิน บั ญ ชี และงบประมาณ เช่ น การตั้ งฎี ก าเบิ กจ่ายเงิน การนาส่ งเงิน งบประมาณและเงิน นอก
งบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่ วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
1.10 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประมวลผลข้ อ มู ล และตั ว เลขทางบั ญ ชี และจั ด ท าบั ญ ชี
ทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชี
เงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้

1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับ
ระเบี ย บปฏิบั ติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญ ชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ ผู้ บริห ารและบุคลากร
ที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.12 วิเคราะห์ และจั ด ท างบการเงิน ประจาวัน ประจ าเดื อน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบ
ในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบั ญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ
และดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
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 ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงิน
รายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ ในการดาเนินงานของ 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 เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสานการทางานกับหน่ว ยราชการอื่นภายในอ าเภอ จังหวัด และกรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการกาหนดและจั ดท าแผนการปฏิบั ติงานของกลุ่ มต่ างๆ เพื่ อ ให้ เกิด ประโยชน์ ในการจัด ทาแผนพั ฒ นา
ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆ ใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทางาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ต นมี ค วาม
รับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับ งานการเงิน และบั ญชีเพื่อให้ ส อดคล้ องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ หรือ
ปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
1.2 รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวน
เท่าไร อันจะนาไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ถัดไปได้
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ของผู้ป ระกอบกิจ การ หรือผู้ ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ และติดตามจัดทา
หนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
1.4 จั ด เก็บ และออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่ ว ไปฯ เพื่อใช้เป็ นหลั กฐาน
ในการรับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อติดตามลูกหนี้ค้ างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี
1.5 จัดทารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ควบคุมการจัดทาคาสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
มายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา รวบรวม
ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.8 ส่ งเสริ มจั ดท าป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ หนังสื อประชาสั มพั นธ์ ร่วมกั บหน่ว ยงานอื่น ๆ
เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระ
ภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.10 รับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระ
ภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค
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ค่ า ธรรมเนี ย มเก็ บ ขยะมู ล ฝอย ค่ า ธรรมเนี ย มขนสิ่ ง ปฏิ กู ล ค่ า ธรรมเนี ย มควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์
ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียม
การโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่างๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่างๆ
2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
จัดเก็บรายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานและให้ คาแนะนากับผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งและ ผู้ ช าระภาษี เพื่ อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
สามารถดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ตอบปั ญ หาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชาระภาษีและจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
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 การคลัง
1.5 ศึ ก ษา วิเคราะห์ ข้อ มู ล หรือ ประเด็ น ปั ญ หาด้านการเงิน การคลั ง การพั ส ดุ และ
การงบประมาณ เพื่อจัดทารายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒ นาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง
การเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง
1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรื อโครงการ
การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมี
ประสิทธิผลสูงสุด
1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญ หาข้อหารือเกี่ ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทางด้ า นการเงิน หรื อ ด้ า นการคลั ง เช่ น การรั บ จ่ ายเงิน การเก็ บ รัก ษาเงิน และการน าส่ งเงิ น
การกาหนดหรื อขยายวงเงิน คงคลั ง การกาหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลู กจ้างประจาเป็น ต้น เพื่อสร้าง
ความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
1.11 วิ เคราะห์ ร ายได้ รายจ่ ายของหน่ ว ยงาน วิเคราะห์ ค วามต้ อ งการประมาณการ
รายรับ -รายจ่ ายเพื่อน าไปจั ดทาแผนพัฒ นาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.12 กากับดูแลและรายงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดทาเป็นข้อมูลสถิติในการตรวจสอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัส ดุ จัดเก็บรายได้
งบประมาณเพื่อให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่ว มดาเนินการจัดทาข้อมูลการเงิน การคลัง
การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพื่อพัฒนารายได้ของ อปท.
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ ค าปรึ ก ษากั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี เพือ่ ให้มีการดาเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน าปรึกษาในเบื้ องต้ น แก่ห น่ วยงานราชการ หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร
เงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
4.2 ส ารวจและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ปรั บ ปรุ ง หรื อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ
ประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
1.3 จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จ าหน่ ายพั ส ดุเมื่ อ ช ารุด หรือเสื่ อมสภาพ หรือไม่จ าเป็ น ในการใช้งานทางราชการ
อีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.7 ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การจ้ า งซ่ อ มแซม และการบ ารุ ง รั ก ษาพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
ทุกประเภท เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
และห้ า งร้ า นต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า ง เพื่ อ เก็ บ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
1.10 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง และร่ ว มจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้ บริหาร
ในการกาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ ง สมบู ร ณ์ และสามารถด าเนิ น การได้ ต ามขั้ น ตอน และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
ที่กาหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน
ด้านพัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ

1.13 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
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 เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้และ
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากั บ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและ
ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้ งการบริ ห ารด้านอื่ น ๆ ของส่ ว นราชการ เพื่ อดูแ ลให้ การใช้งบประมาณและทรัพ ยากรเป็ น ไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.3 ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญ ชี พัส ดุ
และทรัพย์สิ น และการบริห ารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.4 ร่วมจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอ
ผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
และนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.6 ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กาหนดไว้
1.7 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ปฏิ บั ติ งานและสนั บสนุน อื่น ๆตามที่ ได้รับ มอบหมาย เพื่ อสนั บสนุ น ให้ ห น่ว ยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
2..1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประชุมสัมมนา การจัดทางบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมกาหนดนโยบายให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับหมอบหมาย
3.3 ชี้ แ จงข้ อ มู ล เหตุ ผ ลของระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายในการตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วย
แก้ ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่ วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 ให้ คาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิ ดชอบ
ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึ ก ษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล บุ ค คล จั ด ท าระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อประกอบการกาหนดความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย งาน
และการแบ่ งงานภายในให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ เป็นธรรม และสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการ
วางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึก ษา รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมู ล ด้ านการจัด ทาหน้าที่ ความรับ ผิ ด ชอบ ทัก ษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่ อประกอบการวางหลั กเกณฑ์ การบริห าร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กระบวนการสรรหาและเลื อ กสรร ตั้ งแต่ ก ารสอบคั ด เลื อ ก
การคั ดเลื อก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่ อนระดั บ เป็น ต้น เพื่ อบรรจุและแต่งตั้ งผู้ มีความรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ
พนั ก งานหรื อเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ หรื อประชาชนทั่ วไป เกี่ยวกั บการบริห ารและการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจ ของบุ ค คลหรือ หน่ ว ยงานและใช้ป ระกอบการพิ จ ารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์ และ
มาตรการต่างๆ
4.3 ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้ อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกั บภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผน
การปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิ เคราะห์ น โยบายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ นโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง การบริห าร และเสนอข้อคิดเห็ น เพื่ อช่ว ยจัดท าแผนยุท ธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและประเด็ น ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึ ก ษาวิเคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ระหว่างยุ ท ธศาสตร์และนโยบายของ รัฐ บาล และ
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงานของ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือ วิเคราะห์ ระดับ ความส าเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อ มู ล จากหน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ งในและนอกองค์ ก รปกครอง
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
เอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบ
ในการวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนิน การส ารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น
1.10 ช่ ว ยตรวจสอบสั ญ ญาของผู้ รั บ เหมาเอกชนในการก่ อสร้าง ซ่ อ มแซม ปรั บ ปรุ ง
รื้อถอนสิ่ งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้ งทางบกและทางน้า เพื่ อให้ ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒ นาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทั้งจากผลการดาเนินงานที่ ผ่านมา
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานด้านการบริห ารจัดการภายในสานักงานหรือการบริห ารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สานั กงาน ในด้านต่า งๆ เช่น งานบริห ารทรัพยากรบุคคล งานบริห ารงบประมาณ งานบริห ารแผนปฏิบั ติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และ
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคาสั่ง
ต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 ปฏิบั ติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.5 ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนด
1.6 ประสานและจั ด งานรั ฐ พิ ธี ห รื อ งานราชพิ ธี เพื่ อ ให้ ง านด าเนิ น การไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
ตอบปั ญ หา ชี้แจง และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิ ดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร
ประจาตัวประชาชนต่างๆ เพื่อวางแผนให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและคาสั่งเกีย่ วกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร
ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่อให้การบริการประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 พิจ ารณา อนุ มัติการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้ าที่ท ะเบี ยนตามกฎหมายหรือระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.4 ประสานงานและจัดทากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ
ท้ อ งถิ่ น เช่ น การจั ด ท าทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง การจัด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
การเลือกตั้งประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และอานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ
1.6 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนิติกรปฏิบตั ิการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็ นแก่ผู้บังคับบัญ ชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญ หากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญ ญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรื อ คาสั่ งต่ างๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ ทั น กั บ สถานการณ์ แ ละอ านวยความสะดวกในการท างาน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็ นในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5 ด าเนิ น การทางคดี ต่ า งๆ เช่ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง การติ ด ตามหลั ก ฐาน
การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งาน หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าด้ า นกฎหมายแก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็ น ปัญ หา และให้ ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการ
ดาเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักประชาสัมพัน์์ปฏิบัตกิ าร
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 จั ดกิจ กรรมตามโครงการประชาสัมพั นธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1.2 สารวจความคิดเห็ นของประชาชน และรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ และสรุปผล
เพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1.3 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์
และติดตามผล
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 และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.7 ร่ ว มจั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์ในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่และสื่ อสารประชาสั ม พั น ธ์ส อดคล้ อ งกั บยุ ท ธศาสตร์ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้ อมู ล ข่ าวสาร และประเด็ น ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อให้
สามารถเขี ย นข่ าว บทความ และสารคดี เผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและมีผ ลกระทบ
ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนาการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
เพื่อช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริ การต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.10 ออกแบบ จั ด ท า และผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 จัดทาเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การจั ดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่ อ และการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่ อเป็นข้อมูล ที่เป็ นประโยชน์
แก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.12 ส ารวจประชามติ ต ามเรื่ อ งที่ ได้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต

1.13 สร้ า ง และรั ก ษาสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ สื่ อ มวลชน นั ก ข่ า ว และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
1.14 ร่วมดาเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการ
จั ดโครงการและกิ จ กรรมต่างๆ เพื่ อปรับ ปรุงการเผยแพร่ประชาสั มพั น ธ์ การใช้สื่ อ การผลิ ตสื่ อ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
1.15 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารท างานเป็ น ไปอย่ า งราบรื่น และเสร็จ ทั น เวลา
ที่กาหนดไว้
3.3 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ บ ริ การข้อมูล การประชาสั มพัน ธ์แก่ป ระชาชนและหน่ วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะน าให้ ค าปรึก ษาด้านข้อ มู ล ข่ าวสารขององค์ก รเพื่ อ ให้ ตรงตามความต้อ งการ
ของผู้ใช้บริการ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ประมวลผลและปรับ ปรุงแก้ ไขแฟ้ ม ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ได้ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย าและ
ทันสมัย
1.4 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
1.5 รวมรวมความต้องการ เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งตาม
ข้ อ ก าหนดของระบบงานประยุ ก ต์ ห รื อ ระบบข้ อ มู ล ในแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีป ระสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
1.8 รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดและทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ระบบเครื อ ข่ าย ระบบงานประยุ ก ต์ แ ละระบบสารสนเทศ การจั ด การระบบ
การทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตาม
ความต้องการใช้ของหน่วยงาน
1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 แก้ ไขปั ญ หาต่างๆ ในเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ งานบริก ารสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น

1.12 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ งานบริก ารสารสนเทศและงานจั ดการระบบงานคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ช่ ว ยจั ด ท าคู่ มื อ ระบบและคู่ มื อ ผู้ ใช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้ เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ด าเนิ น การฝึ ก อบรมหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบงานที่ พั ฒ นา
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบตั ิการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม ประมวลจัดท าข้อมู ล สถิติท างวิช าการเบื้ องต้น วิเคราะห์ เพื่อ ประกอบ
การวางแผนงาน โครงการ หรื อ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การก าหนดมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.2 ส ารวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดท ารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ ข้ อมู ล
ทางวิชาการ วิจัย จัดทาฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดทาหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยว การพัฒ นางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.3 รวบรวม จั ดเก็บ ข้อ มูล สถิติเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการพั ฒ นาการท่องเที่ยว
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 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการท่องเที่ยว
เพื่อประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.5 ร่วมดาเนิน การเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการ
อนุ มั ติ อนุ ญ าตด้ านการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ร่ ว 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 ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถ
ดึงดูดนั กท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ ที่ดีของพื้นที่ที่รับผิดชอบ และให้ บริการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด
1.7 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ตรวจสอบและควบคุ ม การพั ฒ นา บ ารุ ง รั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ฟ้น น ฟู
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงธารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ
ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
1.8 รวบรวม ประมวล จัดทาข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือสถิติอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์
และสรุปจัดทารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การกาหนด
มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
1.1 ให้ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด

1.2 รวมรวม และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ฯลฯ
เพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ
1.3 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ข้อ มู ล ข้อเท็ จจริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก และประชาชน เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การพั ฒ นาบริก ารท่ อ งเที่ ย ว
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 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
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางานปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและ
เครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี ส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริห ารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒ นาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคงของเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒ นาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และ
ระบบสารสนเทศชุม ชน เพื่ อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพั ฒ นา
ในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒ นาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ ความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒ นา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อ
สร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับ สนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นในการรวมกลุ่ มและจัด ตั้งกลุ่ มองค์ก รชุ มชน กลุ่ ม แม่บ้ านและ
เครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ในท้องถิ่นของตน
1.10 ดู แล ร่ วมทางานพั ฒ นากั บประชาชนในท้อ งถิ่นอย่างใกล้ ชิด ให้ คาแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว
ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ เพื่ อ ดู แ ลและ
จัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่ นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.14 ส ารวจ และจัดเก็บ ข้อมูล ในการพั ฒ นาชุมชนเพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ทันสมั ย
สามารถนามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒ นา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.16 ดู แ ลและบริ ห ารตลาดกลางขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มีตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.17 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เกิด กองทุ น หรือสมาคมในรูป แบบต่ างๆ เช่ น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒ นาชุมชนแก่ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ส นใจ
เพื่อให้มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน
และชุมชน
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง
รวมทั้งศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัย ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือ และให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
1.2 ให้ บ ริ การการปรึกษา แนะน า ช่ว ยเหลื อ บ าบั ด ฟ้นน ฟู ป้ องกัน ปกป้ อง คุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้
1.3 ให้ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า ความรู้ การบริก าร ความช่ ว ยเหลื อ การแก้ ไขปั ญ หา
และด าเนิ น การสั งคมสงเคราะห์ ในด้านต่ างๆ ที่ ถู ก ต้อ ง เหมาะสม และสอดคล้ อ งกับ ปั ญ หาและตรงตาม
ความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดลาดับความสาคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา พิทักษ์
สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
1.5 ส ารวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดท ารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ ข้อมู ล
ทางวิช าการ สถานการณ์ และปั ญ หาด้านสั งคม เพื่ อ ประกอบการวิจัย การจัด ท าฐานข้อ มู ล การวางแผน
การจัดทาหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้รับการสงเคราะห์
เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
1.7 รวบรวม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
เพื่อประกอบการจัดทาเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิช าการ สื่อ เพื่อนาไปใช้
ในการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์
1.8 จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ และปัญ หาของกลุ่ มเป้าหมาย เพื่อประกอบการ
พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.9 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 เสนอแนะข้อมูล แนวทาง และวิธีการต่างๆ ประกอบการวางแผนงานด้านการสังคม
สงเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน การกาหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกั นทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ
แนวทางในการดาเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการ
ดาเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
4.2 ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตารา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชน
ทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพื่อสนั บสนุน การเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.3 ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว
กลุ่ม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อ งใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒ นาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืช ตามอนุสั ญ ญา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึ ก ษา รวบรวม ค้ น คว้า วิเคราะห์ วิจั ย และพั ฒ นาด้ านพื ช เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยี ชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพั นธุ์ การเขตกรรม
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งานด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิต
ให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒ นาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ ย
ปัจจัยการผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ การผลิ ต การตลาดของพื ช สิ นค้าเกษตรและสิ นค้ า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึ ก ษา ทดสอบ วิ เคราะห์ และวิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานพั ฒ นาที่ ดิ น ด้ านการอนุ รั ก ษ์ ดิ น
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้
ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
1.6 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นหม่ อ นไหม่ เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ
หลั กฐานการผลิ ตผ้ าไหมเพื่ อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่ อการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต
เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์
1.8 ให้ บ ริ การด้านวิช าการทางการเกษตร เกี่ ยวกับ การวินิ จ ฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด
ของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ควบคุมตรวจสอบพื ช พั นธุ์พืช วัตถุมีพิ ษ และปุ๋ ยเคมี เพื่ อควบคุมและดาเนิ นการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จัดทาข้อมูล การจัดทารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า จัด ท าสื่ อ เผยแพร่ค วามรู้ท างวิ ช าการเกษตรแก่ ห น่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เกษตรกร ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถน าความรู้ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจั ดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีท างวิช าการเกษตร แก่ เกษตรกร นั กศึก ษาและ
ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ งานด้ านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบสวน สอบสวน กรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ
ภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็ จจริงหรือสั่งให้ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่
หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทาผิด
รวมทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิด ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ 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 หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
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 ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจตรา เฝ้ า ระวั งการด าเนิ น งานต่ า งๆ ของประชาชนในพื้ น ที่
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
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 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนได้รั บการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับของกฎหมาย
1.7 ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ หน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการ หรื อ องค์ ก รอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้ ก าลั งคนด้ านเทศกิ จ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารต่ างๆ เพื่ อ ดู แ ลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การปรับปรุง กฎหมาย
รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งาน หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน างานบริ ก ารต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน
หรือส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย อานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นขอความเป็ น ธรรม เพื่ อน าเสนอผู้ บั งคั บ บั ญ ชาประกอบการตั ด สิ น ใจ
เพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักปอองกันและบรรเทาสา์ารณภัยปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนดาเนิ นการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ
กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและ
ภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.4 ควบคุ ม ดูแลและรักษาเครื่องมือ อุป กรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่ อ ให้ อ ยู่
ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส
1.5 สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและ
ระบบอัคคีภัย
1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์ส าเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทารายงาน
1.7 ศึ ก ษา วิเคราะห์ วิจัย งานด้ านวิช าการด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เพื่อกาหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดาเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการด าเนิ น การ จั ด ท าแผนแม่ บ ท เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งาน หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ คคลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้ บ ริ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย แก่ ป ระชาชน หน่ ว ยงานหรือ ส่ ว นราชการ
หรือเอกชนต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการสา์ารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ย วกับ งานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุ ขภาพและการสุ ขาภิบาล เช่น การส่ งเสริมสุขภาพ
การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการฟ้นนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ รวมทั้ งการดู แ ลรั ก ษาพยาบาล การจั ด บริก ารสุ ข ภาพ การสุ ข ศึ ก ษาและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุ ป รายงานเกี่ยวกับการดาเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล ทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุ ข การส่ งเสริ ม สุ ขภาพและสุ ขาภิ บ าลเสนอผู้ บั งคับ บั ญ ชาเพื่ อ ประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ติด ตามผลการศึ กษา วิเคราะห์ และวิจัย งานด้ านสาธารณสุ ข เพื่ อ นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ
ระบบบริก ารสุ ขภาพโดยบู ร ณาการแบบองค์ รวมว่าด้ว ยการคุ้ม ครองและส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญาเกี่ย วกั บ งาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และจัด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิช าการ สื่ อ สุ ข ศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้ องต้น และติดตามฟ้นนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้นนฟูสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่ ว มประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มการท างาน ประเมิ น สถานประกอบการ สถานบริก าร
สาธารณะ สถานที่ส าธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่ ว มประเมิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ความสะอาด เช่ น การรั ก ษาความสะอาดของชุ ม ชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่

1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูล ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุ ข การส่ งเสริม
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพ
1.12 ช่ ว ยด าเนิ น การนิ เทศงาน ควบคุ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผลด้ า นสาธารณสุ ข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อม
และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้ อ มู ล และประสานงานกั บ เครือ ข่ ายภาคี เช่ น สสส. สสจ. สสอ., สอ.
อสม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง
แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไป
ใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนั บ สนุ น งานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการให้ บริการทางสาธารณสุข เพื่ อให้ การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ เช่ น การจั ด ท าเอกสาร ต ารา คู่ มื อ เอกสารสื่ อ เผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข

4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริม สร้างภู มิคุ้มกัน โรคและการส่ งเสริมสุ ขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพื่อให้ ผู้ ที่ ส นใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ข้อมูลและการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดและปรับปรุง
นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และเสนอความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐาน
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษาปั ญ หาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้ อมด้านต่างๆ
เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.7 วินิ จฉัย ข้อเท็จ จริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญ หาสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อน
ราคาญอันเนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อนาเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.8 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม แก่ส่วนราชการ
หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทาสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
งานวิชาการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณากาหนดและ
ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการสิ่งแวดล้อม
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในงาน
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย ส ารวจ รวบรวม ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการเบื้ อ งต้ น
ที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบ
ต่ อ 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 อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพและอาชีว อนามั ยและความปลอดภั ย
การจัดการอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั่วไป และเหตุราคาญอื่นๆ ควบคุมการดาเนินงาน
ของสถานที่จาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้เป็นไปตามาตรฐานที่กาหนด เพื่อเสริ มสร้างและพัฒ นาระบบ
การสุขาภิบาลที่ดี
1.2 สรุ ป รายงานเกี่ยวกับการดาเนิน งาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูล ทางวิชาการ
สุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
1.3 ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และวิ จัย งานด้ านสุ ขาภิ บ าล เพื่ อน ามาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
1.4 พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม
การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ
เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
รักษาและจัดการสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ
1.5 ปฏิ บั ติ การในการแก้ไข ฟ้น น ฟู รัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม การตรวนสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ ดูแ ล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒ นามาตรการและปรับปรุงวิธีการดาเนินการและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
1.6 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูล
เกี่ย วกับ คุ ณ ภาพน้ า อากาศและเสี ย ง พื้ นที่ เสี่ ยง ประชากร ปริม าณขยะมูล ฝอย สถานที่ ป ระกอบกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ
สถานที่สาธารณะ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้ องกันควบคุม ทาลายแหล่งแพร่เชื้อ และพาหะนาโรค
อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม ควบคุ ม ก ากั บ มาตรฐาน การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
การสาธารณสุข และกฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครอง
โรคและภัยสุขภาพของประชาชน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งานหรื อ หน่ ว ยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคลหรือหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพพร้อมนาไปใช้งานอยู่เสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนั บ สนุ น การถ่ายทอดความรู้ทางวิช าการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสุชาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ตนรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
4.4 ให้ บ ริการทางวิช าการ เช่น การจัดทาเอกสาร คู่ มือ สื่ อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4.5 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากร
ที่มีความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น พื้ น ฐานตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ในการให้ ก ารพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้นนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
สุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.5 การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยาระงับ
ความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียม
ผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ
1.6 ช่วยแพทย์ในการบาบั ดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิ เศษเพื่ อการตรวจวินิจฉัยและ
การบาบัดรักษา
1.7 ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน
1.8 ตรวจเยี่ย มบ้ าน โรงเรียน ให้ คาแนะนา คาปรึกษา การช่ว ยเหลื อทุกกลุ่ มวัยและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิ การ กลุ่ มเสี่ย ง ผู้ ผ่ านการบาบั ดยาเสพติ ด ผู้ ที่มีปั ญ หาทางด้านสุ ขภาพกาย/จิต เพื่ อให้ มี
สุขภาวะที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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 ร่ วมวางแผนพั ฒ นาระบบข้อ มูล และสารสนเทศเพื่ อ ให้ ได้ข้อ มูล ข่ าวสารที่ ถู กต้อ ง
ชัดเจนในการดูแลสุขภาพของประชาชน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ให้ข้อคิดเห็น ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินการร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 สอน แนะน า ให้ คาปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้นนฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
4.2 ให้ บ ริการข้อมูล ทางวิช าการ จัดเก็บข้อมูล เบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้ องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 บริการให้ภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการ
วางแผนครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคลรอบข้าง
อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.4 สอนนิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ วิ จั ยเกี่ ยวกั บ โรคสั ต ว์ โรคติ ดต่ อ ระหว่ างสั ต ว์ และคนด้ านห้ อ ง
ปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ ด้านสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุและ
ปัจจัยที่ทาให้ เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม กาจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒ นาระบบการจัดการ ด้านสุขภาพสัตว์
ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
1.2 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารผสมเที ย มและ
ด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้ อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิต การปรับปรุง
พันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้าเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์
และตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค
ด้านการชั น สู ต รโรคสั ตว์ ด้านการผลิ ต เช่น ฟาร์ม มาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสั ตว์ โรงงานแปรรูป โรงงาน
อาหารสัตว์ เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีว วัตถุสาหรับสัตว์
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 านห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตรวจสอบ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
1.4 ด าเนิ น การตามระบบประกั น คุ ณ ภาพและให้ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
1.5 ด าเนิ น การตรวจสอบและรับ รองคุณ ภาพและความปลอดภั ยของปศุ สั ต ว์ สิ น ค้ า
ปศุสั ตว์ อาหารสั ตว์ ยาสั ตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเลี้ ยงสั ตว์ สถานที่ เลี้ ยงสั ตว์ และสิ่ งแวดล้ อมปศุสั ตว์ ณ สถาน
ประกอบการ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ก ากั บ ดู แ ลงานและด าเนิ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคระบาดให้ แ ก่ สั ต ว์ ควบคุ ม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
1.7 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ การผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อนข้อมูล
เพื่อการวางแผนและดาเนินการในการควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
1.8 รวบรวมข้อมู ล ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้านการปศุสั ตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ
เรียกคืนผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต
1.9 ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัล ยกรรม และสูติกรรม ศึกษา
วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ รวมถึงตรวจควบคุมการนาเข้า – ส่งออกนอกประเทศ
ซึ่งสัตว์และซากสัตว์

1.10 สารวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่สัตว์
และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้ โรคต่างๆ เกิดการแพร่ระบาดทั้งในคนและในสัตว์
เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดต่างๆ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดอันจะทาให้เกิดความเสียหาย
แก่เศรษฐกิจและการเกษตรและสามารถเตรียมวางแผนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
1.11 รับ ผิดชอบ และดูแลการฆ่า และการจาหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิ ดชอบให้ได้
มาตรฐาน คุณ ภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสั ตว์และจาหน่ายเนื้อสั ตว์ที่กาหนดไว้
เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและดาเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตว์
จากโรงฆ่าสั ตว์ในพื้น ที่ ที่รับ ผิ ดชอบ เพื่ อน ามาตรวจสอบคุณ ภาพของเนื้อให้ ถูกต้องตามมาตรฐาน และให้
ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
1.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิ ดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง จั ด ท าสื่ อ สารสนเทศ เผยแพร่ข้ อ มู ล ถ่ ายทอด
เทคโนโลยี เกี่ย วกับ หลั ก วิช าการสั ต วแพทย์และงานในหน้ าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ เพื่ อ ให้ เกิด ความรู้ค วามเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
3.2 ให้ บ ริ การในหน้าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ เป็ น ไปอย่ างราบรื่น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งวิศวกรเคร่่องกลปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อานวยการใช้กาหนด
มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
1.2 ศึกษา วิจัย พัฒ นา และปรับ ปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานที่ดี
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.4 จัดทาหรือร่วมจัดทาข้อกาหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
1.5 ซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มีความพร้อม
สมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องจักรกลได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม และดูแลการปฏิ บัติ งานของเครื่องจักรกลในแต่ล ะโครงการที่รับผิ ดชอบ
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้
1.7 ควบคุ ม และดู แลการสร้ าง การผลิ ต และการด าเนิ นการต่ างๆ ด้ านวิ ศวกรรมเครื่ องกล
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล
1.8 ส ารวจ วิเคราะห์ และค านวณการปฏิ บั ติ งานต่างๆ ทางด้านวิศ วกรรมเครื่องกล
เพื่อให้ สามารถกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐาน
และเหมาะสมกับแต่ละงาน
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องจักรกล เพื่อส่งเสริมและพัฒ นาประสิทธิภาพ
การทางานของเครื่องจักรกลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน
1.10 คิ ด ค้ น ออกแบบ และพั ฒ นาระบบติ ด ตั้ ง ระบบซ่ อ มบ ารุ ง และระบบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.11 จั ด ท าข้ อ ก าหนด รายละเอี ย ด และคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์
ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ได้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล
รวมทั้งฐานข้อ มูล ด้านวิศ วกรรมเครื่ องกล เพื่ อ เป็ น ข้อมู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการปรับ ปรุง และพั ฒ นางาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.13 ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.14 ให้ ความรู้ ด้ านงานเครื่ องจั กร เครื่ องจั กรกล ยานพาหนะ และด้ านวิ ศวกรรมเครื่ อ งกล
แก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้ าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.15 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
ด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกีย่ วกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้น
แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ท ราบข้ อ มู ล และความรู้ ต่ า งๆ
ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งวิศวกรไฟฟอาปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจข้อมู ล เพื่ อออกแบบระบบไฟฟ้ า ระบบสื่ อสาร ระบบป้อ งกัน ฟ้ าผ่ า ระบบ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.2 ศึกษาและกาหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิต
การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1.3 ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บารุงรักษาระบบไฟฟ้ า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
1.4 ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน
1.5 จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน
1.6 จัดทาข้อกาหนด รายละเอียด และคุณ ลั กษณะเฉพาะของเครื่องมือ และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีคุณ ภาพ มาตรฐาน และ
ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานอย่างสูงสุด
1.7 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้ง
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานด้ า น
วิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ ค วามรู้ ด้ า นงานเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ต่ างๆ และด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
แก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
นาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.9 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ซ่ อ มแซม และบ ารุงรั ก ษาเครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าต่ างๆ ให้ มี ค วามพร้อ ม
สมบูรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์
ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
1.11 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในแต่ละ
โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.12 สารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้
สามารถกาหนดคุณ ลั กษณะของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกต้อง ตรงมาตรฐานและเหมาะสม
กับแต่ละงาน

1.13 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการทางานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์อย่างสู งสุดในการ
ปฏิบัติงาน
1.14 คิ ด ค้ น ออกแบบ และพั ฒ นาระบบติ ด ตั้ ง ระบบซ่ อ มบ ารุ ง และระบบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้การดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.15 ด าเนิ น การ และจั ด ท าโครงการ และกิ จ กรรมด้ านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานด้ านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่ ว มมื อ และผลสั ม ฤทธิ์ ต ามที่ ก าหนดประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งาน
หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย ชี้ แ จงและ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็ จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ข้อมูล ให้ คาแนะน า ตอบปั ญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับ งานวิศ วกรรมไฟฟ้ าที่ต น
มีความรับ ผิดชอบ ในระดับ เบื้ องต้น ให้ กับ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ ที่ส นใจ
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่ เกี่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งวิศวกรโย์าปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง งานบ ารุ ง งานบู รณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผั งเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งาน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้
งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.3 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
ต่างๆ เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็น ต้น เพื่ อให้ ได้แผนผั งโครงการ และโครงสร้างที่ ถูกต้อ ง
เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
1.4 คานวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทาราคากลาง เพื่อเป็น
ข้อมู ล ประกอบการตั้งงบประมาณในการด าเนิ น งานด้ านวิศ วกรรมโยธาได้ อย่ างเพี ย งพอ คุ้ ม ค่า และเกิ ด
ประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ศึกษา สารวจ จัดทาเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา
รวมทั้ ง ฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางาน
ด้านวิศวกรรมโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้
ในงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกาหนดตามสัญญา
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.10 ให้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาแก่ บุ ค ลากร ประชาชน และหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรือ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า น
วิศวกรรมโยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ประสานงานด้ า นวิ ศ วกรรมโยธากั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรับ ปรุง จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกากับแนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางโครงการ ออกแบบ คานวณ ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยโครงการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างและตรวจสอบ
ความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบการกาจัดสิ่งปฏิกูล ระบบระบายน้า ระบบ
น้าทิ้ง เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.3 ส ารวจ วิเคราะห์ และคานวณการปฏิบั ติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถออกแบบและกาหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ
ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และตรงมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และคานวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณในการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 สารวจ เฝ้าระวัง และตรวจวัดมลพิษประเภทต่างๆ จากสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มีสาเหตุในการสร้างมลพิษต่างๆ โดยนามาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อใช้
ในการตัดสินใจในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1.6 ดาเนินการ และจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม
1.7 ศึก ษา วิจั ย พั ฒ นา และปรับ ปรุงงานวิศ วกรรมสุ ขาภิ บ าล วิ ศวกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี
1.8 รวบรวม วิ เคราะห์ และสรุป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
1.9 ควบคุม ดูแล และจัดจ้าง ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย
1.10 อานวยการดูแลการใช้ การบารุงรักษางาน ทั้งที่เป็นชั้นงาน หรือระบบ ให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกาหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม
1.11 รับ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องงานสุขาภิบาลตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ปัญหาน้าเสีย ปัญหาการบาบัดน้าเสีย เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามข้อ ร้องเรียน
และข้อร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

1.12 ศึกษา คิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
เพื่อให้ มีระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสุ ขาภิบาลที่มีคุณ ภาพ มาตรฐาน และเป็น ประโยชน์แก่ประชาชน
สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.13 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.14 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรือ กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้
การดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้ านวิศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานหรื อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งสาาปนิกปฏิบัตกิ าร
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เพื่ อ การก าหนดรายละเอี ย ดโครงการ ทาง
สถาปัตยกรรมหลัก รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทต่างๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
1.2 จัดทาแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรม
หลัก จัดทางบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงานและ
ให้ได้สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 ร่างแบบ ออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ได้แบบสถาปัตยกรรม
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โครงการ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.4 วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กาหนดไว้
1.5 ค านวณโครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรม ประมาณราคา และจั ด ท าราคาเกี่ ย วกั บ
การก่อสร้างการตกแต่งอาคารสถานที่ และการผั งเมือง เพื่อเป็น ข้อมูล ประกอบการตั้งงบประมาณในการ
ดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.6 ตรวจสอบคุณภาพอาคาร และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาคารและสถานที่
ต่างๆ มีความถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา ส ารวจอาคาร สถานที่ และภูมิประเทศต่างๆ และจัดท าเอกสาร และสรุป
รายงานต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งด้ านสถาปั ต ยกรรม รวมทั้ งฐานข้ อมู ล ด้ านสถาปั ต ยกรรม เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสถาปัตยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และผังเมืองแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน
1.9 ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง
รวมทั้งการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.10 ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ ทางสถาปัตยกรรมหลัก
เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กาหนด
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูล จัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง เพื่ อพัฒ นา
องค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก
1.12 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.13 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานด้ า นสถาปั ต ยกรรมตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย หรื อ ร่ ว มด าเนิ น การ
วางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
ด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้ า นสถาปั ต ยกรรมกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานด้านสถาปัตยกรรมให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ตอบปั ญ หาชี้ แ จงและแก้ ไขปั ญ หาเรื่อ งต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
4.2 จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทาฐานข้อมูล /ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับ งานสถาปั ตยกรรม และ/หรือ งานอนุรักษ์ เพื่อให้ส อดคล้ องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
4.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบด้านสถาปัตยกรรมหลักเบื้องต้น ซึ่งจัดทาโดยเอกชน
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
4.4 ให้ ค วามรู้ ด้ านวิช าการทางสถาปั ต ยกรรมระดั บ ต้ น ทุ ก สาขาแก่ บุ ค คลทั่ ว ไปและ
หน่วยงานต่างๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหลัก
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักผังเม่องปฏิบตั ิการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้ องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านผังเมือง ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 การจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมู ล เพื่อการวางและจัดทาผังเมือง
ประเภทต่างๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1.2 ศึกษา จัดการ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประยุกต์ใช้กับงานผังเมืองประเภทต่างๆ
1.3 ค้นคว้า พิจารณาตรวจสอบ รับรองแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผังเมือ ง
ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวางผังเมือง
1.4 ร่วมกาหนดมาตรการในการป้องกันปัญ หาทางผั งเมือง หรือดาเนินการแก้ปัญหา
ผังเมืองหรือการสงวนพื้นที่หรือรักษาวัตถุสถาน เพื่อให้การจัดผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1.5 ตรวจสอบและดู แ ลที่ ส าธารณะ รวมถึ งการกัน แนวเขตที่ ส าธารณะ เพื่ อป้ องกั น
การบุกรุกที่ดินสาธารณะ
1.6 วางและจัดทาผังเมืองประเภทต่างๆ กาหนดนโยบายการพัฒ นาพื้นที่ ระบบเมือง
และการตั้ งถิ่ น ฐาน แผนผั งการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น แนวทางการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานและบริก ารสั งคม
ตลอดจนแผนผังอื่นๆ ตามที่กาหนดในการวางผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทเป็นไปอย่างสมดุล
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดี
1.7 วางและพั ฒ นาตามโครงการจั ดรูป ที่ ดิ นเพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ตลอดจนสนั บ สนุ น
ภาคเอกชนในการดาเนินการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 วางและจัดทาแผนผัง โครงการต่างๆ และจัดทารายละเอียดในการดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุง และดารงรักษาพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินโครงการผังเมืองเป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
1.9 จั ด ท าข้ อ ก าหนด มาตรการ แนวทางด้ า นผั ง เมื อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่
ในทิศทางที่เหมาะสม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผังเมือง
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาคู่มือ เกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง และงานวิชาการ
ทางด้านผังเมือง
1.11 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการวางและจัดทาผังเมืองและการพัฒนาพื้นที่
1.12 ติ ด ตาม ตรวจสอบ และให้ ความเห็ น ด้ านการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และด้ านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองหรือหลักวิชาการผังเมือง
1.13 กากับดูแลการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองประเภทต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การวางผังเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานการผังเมือง
1.14 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมือง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา ชี้แจง และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ในระดับเบื้องต้น แก่ภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชั ดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแล
ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ท าโครงการ แผนงาน การประสานงาน การประเมิ น ผล
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผังเมือง
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักวิชาการศกกษาปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน
ด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ประกอบการจั ด ท าข้ อ เสนอนโยบายแผน
มาตรฐานการศึก ษา หลั กสู ตร แบบเรีย น ตารา สื่ อการเรียนการสอน สื่ อ การศึ กษา การผลิ ต และพั ฒ นา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุ บรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนด เพื่อให้ได้บุ คลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา
1.6 ดาเนิ น การเกี่ย วกั บงานทะเบี ยน เอกสารด้ านการศึก ษา และทะเบี ยนประวัติค รู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
1.7 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ การศึ ก ษาพิ เศษ
การ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.9 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ยของผลงานทางวิ ช าการของครู ห รื อ บุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่ว มด าเนิ น การเรื่อ งการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดือ น ค่ าตอบแทน
หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
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 ดู แ ลศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ ได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ดู แ ลให้ เด็ ก
ในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย

1.13 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒ นธรรม และภูมิปั ญญาท้องถิ่นเพื่อให้ เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้
ซึ่งมรดกล้าค่าของท้องถิ่น
1.14 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกีย่ วข้องกับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
และ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.2 ผลิ ต คู่ มื อ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิ ช าการ รวมทั้ ง ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา
เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ดาเนิน การจัดการประชุมสัมมนาวิช าการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ย วกับ การแนะแนวการศึกษาและวิช าชีพ เพื่ อส่ งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้ แนวทางการศึกษาและ
แนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่ การศึ กษา เช่น จัด รายการวิท ยุ โทรทั ศน์ เขียนบทความ จั ดท าวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสันทนาการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนิ น การ และจัด ทาโครงการ และกิจกรรมด้านสั น ทนาการต่ างๆ ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี
1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับ งานสั น ทนาการ เพื่อ ส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้ การดาเนิน การด้านสั นทนาการเป็น ไป
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.3 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ประมวล และสรุ ป ผลข้ อ มู ล สถานการณ์ และปั ญ หาต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงาน
และจัดทาแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 จัดทาเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสั นทนาการ เพื่อเป็นข้อมูล
ที่เป็ น ประโยชน์ ในการปรับปรุง และพัฒ นางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้ มีประสิ ทธิภ าพ
มากขึ้น
1.5 เสนอแนะความคิ ดเห็ น และร่วมคิดค้น สร้างสรรค์หั วข้อ ประเด็น โครงการ และ
กิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรม
ด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสาหรับนักเรียน นักศึกษา
1.7 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานสันทนาการ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านสันทนาการตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดาเนินการวางแผน
การทางานของหน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดาเนินงานด้านสั นทนาการ
เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้ า นสั น ทนาการกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินงานด้านสันทนาการให้เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
3.2 ประสานนโยบายและจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน

4. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา บริการ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเบื้องต้นด้านสันทนาการแก่นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
---------------------------------------------------

ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดัชนีวารสาร สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ
1.2 ให้ บ ริการยื ม -คืน สื บค้น ตอบคาถาม และช่ว ยการค้น คว้า รวมถึงจัดท าคู่มือการ
ใช้งานห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บ ริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุดและเกิดประโยชน์
ต่อการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และรายงานต่างๆ ของผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.3 จัดทาดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อให้
งานด้านห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึ กษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้ องการของผู้ ใช้บ ริก าร และบุ ค ลากรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom เป็นต้น เพื่อให้มี
ทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.5 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ใหม่ ๆ การใช้ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ
1.6 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ศึ กษา วิเคราะห์ และสอบถามความต้ องการของผู้ ใช้บ ริก าร และบุ ค ลากรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ สิ่งตีพิมพ์ CD-Rom เป็นต้น เพื่อให้มี
ทรัพยากรที่เพียงพอในการให้บริการ สอดคล้องความต้องการ และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.8 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิบัติงานของห้องสมุด โดยศึกษา และวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เช่น รายงานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถิติข้อมูลการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2.3 เสนอแนะประเด็น ส าคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานห้ องสมุด และห้ องสมุ ด
เคลื่อนที่ เพื่อเป็นประโยชน์ประกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่างๆ ของห้องสมุด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาแนะนา และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและประชาชน
---------------------------------------------------

ตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติงานระดับ ต้ น ที ่ต้อ งใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการ
ในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การส่งเสริมและพัฒ นาการกีฬ า ภายใต้ก ารกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม ประมวล จั ดท าข้ อมู ล ทางวิ ช าการเบื้ องต้ น วิ เคราะห์ เพื่ อประกอบการ
วางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.2 สารวจ รวบรวม จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุปจัดทารายงาน
รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทาหลักเกณฑ์
มาตรฐาน การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.3 รวบรวม จั ดเก็บข้ อมู ลเกี่ ยวกับการด าเนิ นงานด้านการพั ฒนาการกีฬา เพื่ อประกอบ
การสร้างและพั ฒ นาเครื่องมือ สื่ อ จั ดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิช าการและสื่อ เพื่ อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.4 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการพัฒนาและ
จัดทาแผนด้านการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.5 ร่ว มดาเนิน การเกี่ย วกับ การส่ง เสริม สนับ สนุน การศึก ษาด้า นการกีฬ า การ
พัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
1.6 ร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
1.7 ส่ง เสริม สนับ สนุน เพื ่อ หาแนวทางในการพัฒ นาการกีฬ า นัน ทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิ ดชอบร่ว มดาเนิน การวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
4.1 ให้คาแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.2 ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เอกสาร สื่ อ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.3 อานวยความสะดวกด้านการพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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