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คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา คุณภาพ

การบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยมีการจัดทำรายละเอียดของการทำงานในส่วนงาน 

และกองต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อย่างเป็นระบบและครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ 

ปฏิบัติงานรายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงานเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม 

ข้อกำหนดที่สำคัญและสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญโดยมี

การ วิเคราะห์กระบวนการที่สำคัญเป็นกระบวนการหลัก ที่ช่วยสร้างคุณค่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้บรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญต่างๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของฝ่ายต่างๆ สามารถบอกทิศทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและ

จุดสิ้นสุดมีคำอธิบาย ความจำเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ งานได้ใช้ในการอ้างอิง  มิให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน 

คณะผู้จัดทำมีความมุ่งหวังให้ข้าราชการที่ปฏิบัติ งานของส่วนราชการต่างๆ ได้นำคู่มือการ ปฏิบัติ งานฉบับนี้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

สามารถนาไปใช้อ้างอิงในการทำงานมิให้เกิดความผิดพลาดเพื่อให้การทำงานเป็นระบบมีมาตรฐาน เดียวกัน 

และได้ผลลัพธ์ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  
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หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบล 

 1. จัดใหม้ี และบำรุงรักษาทางนำ้และทางบก 

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5. ส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 7. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

 9. ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรอืบุคลากรให้ตามความจำเป็น

และสมควร 

 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กำหนดแนวทางให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์

ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดทำคู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                 

มีเป้าประสงค์ในการนำมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 

ขยายหรือยุติการดำเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทำแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร นำไปสู่

ความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรอืไม่ เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมอืที่สำคัญประการหนึ่งในการทำงานทั้งกับหัวหนา้

งานและผูป้ฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดทำขึ้นไว้เพื่อจัดทำรายละเอียดของการทำงานในหน่วยงานออกมาเป็น

ระบบและครบถ้วน คู่มอืการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

• เปรียบเสมอืนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

• ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 

/มักจัดทำ.... 



 

 

• มักจัดทำขึน้สำหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน 

• สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มโีอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดสำเร็จ

ขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรอืไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อาจทำให้หน่วยงานต้อง

ให้ความสำคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึน้ 

 2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ/กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสำเร็จของการทำงานของแต่

ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพื่อใช้

มาตรฐานการทำงาน/จุดสำเร็จของงานนีเ้ป็นเครื่องมอืในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 

 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง

อย่างชัดแจ้งว่า การทำงานในจุดนั้น ๆ ผูบ้ังคับบัญชาจะวัดความสำเร็จของการทำงานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมทำ

ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทำงานและเป้าหมายการทำงานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล

ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำงานอย่ างไรจึงจะถือได้ว่ามี

ประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้

หัวหนา้หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการทำงานทุกหน้าที่มจีุดวัดความสำเร็จที่

แน่นอนเด่นชัด หัวหน้างานจงึสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 

 1. การกำหนดจุดสำเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสำเร็จของหน่วยงาน 

 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันตำแหน่งงาน 

 3. เป็นคู่มอืในการสอนงาน 

 4. การกำหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน 

 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 6. เป็นคู่มอืในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 

 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศกึษางานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ 

 9. การงานแผนการทำงาน และวางแผนกำลังคน 

 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานทำให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 

 11. สามารถแยกแยะลำดับความสำคัญของงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาทำงานได้ 

 /12.สามารถ..... 



 

 
12. สามารถกำหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 

 13. ทำใหบ้ริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทำงานใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้นได้ 

 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 

 15. สามารถกำหนดงบประมาณและทิศทางการทำงานของหน่วยงานได้ 

 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานขอ้มูลของบริษัทต่อไปนี้ 

 17. การศกึษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 

 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณกำลังคนของหน่วยงานได้ 

 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   

 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมสำหรับผูบ้ังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มอื 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 1. ได้รับทราบภาระหนา้ที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึน้ 

 2. ได้เรยีนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาทำงานใหม่/หรอืผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อตนเองชัดเจน 

 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผูบ้ังคับบัญชาที่มตี่อตนเองชัดเจน 

 4. ได้รับรู้ว่าผูบ้ังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

 6. สามารถช่วยเหลอืงานซึ่งกันและกันได้ 

 7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึ้น ทำงานด้วยความสบายใจ 

 8. ไม่เกี่ยงงานกัน รูห้น้าที่ของกันและกันทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพื่อนำมารปรับปรุงงานได้  

 10. ได้เรียนรูง้านของหน่วยงานได้ทั้งหมด ทำใหส้ามารถพัฒนางานของตนเองได้ 

 11. มีขัน้ตอนในการทำงานที่แน่นอน ทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น 

 12. รู้จักวางแผนการทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  

 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานใหท้ันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาทำงานให้การประสานงานง่ายขึ้น 

 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากขึ้น 

 17. สามารถทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะมีสิ่งที่อา้งองิ 

 18. ได้รับรู้ว่าตนเองตอ้งมีการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อใหไ้ด้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพื่อนร่วมงานทำอะไร เข้าใจกันและกันมากขึ้น 

 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองทำอยู่นั้นสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

/ความหมาย... 



 

 
ความหมายองค์การบริหารส่วนตำบล 

  องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 

2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน

อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

(ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 5,335 แห่ง) 

 

รูปแบบองค์การ 

  องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน

หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎร์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 

กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน 

และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มสีมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน 

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

ผูบ้ริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น 

การบรหิาร 

  กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบล 1 คน และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่ง

เรียกว่า ผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น 

อำนาจหน้าที่ของ อบต. 

  อบต.มหีน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 

  1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

  2. มีหน้าที่ตอ้งทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 

   - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 

   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด

   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   /-ส่งเสริมการ... 



 

 
- ส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายุและพิการ 

   - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   - บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

   - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

  3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 

   - ให้มนี้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

   - ให้มแีละบำรุงไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

   - ให้มแีละบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

   - ให้มแีละบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   - ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

   - ส่งเสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว 

   - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

   - ให้มตีลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

   - การท่องเที่ยว 

   - การผังเมือง 

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  2. การจัดให้ม ีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 

  5. การสาธารณูปการ 

  6. การส่งเสริม การฝกึ และการประกอบอาชีพ 

  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  9. การจัดการศกึษา 

  /10.การสังคม... 



 

 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส 

  11. การบำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

  13. การให้ม ีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  14.การส่งเสริมกีฬา 

  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 

  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

  18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 

  21. การควบคุมการเลีย้งสัตว์ 

  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 

  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ  

  24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  25. การผังเมอืง 

  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

  28. การควบคุมอาคาร 

  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เรื่อง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 กำหนดให้ "องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าดว้ยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า  

 

/”องค์กร... 



 

 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น หรอืวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ 

มาตรา 290 ยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการ การบำรุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

  ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ 

การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่

ในบทบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารตำบล พ.ศ.2537 โดยกำหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำ และ

อาจทำ 

   1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  

    2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(มาตรา 67) 

   (1) จัดให้มแีละบำรุงรักษาทางนำ้ 

   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (5) ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสู้งอายุและพกิาร 

   (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   (8) บำรุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

   (9) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรอืบุคลากรให้

ตามความจำเป็นและสมควร (ความเดิมในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใชข้้อความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 

14 และเพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2542 ตามลำดับ) 

  3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจทำใหเ้ขตองคก์ารบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี ้(มาตรา 

68) 

   (1) ใหม้ีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

   (2) ให้มแีละบำรุงไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

   /(3)ให้มแีละ... 



 

 
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

   (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

   (6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

   (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 

   (10) ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

   (12) การท่องเที่ยว 

    (13) การผังเมอืง 

(ความเดิมในมาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตำบลวงัตะเฆ่ 
 

มีผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกองโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล  มหีนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับ     

งานสำรวจและจัดทำโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวม

จัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดทำแผนที่ และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการ

โครงการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกองช่าง งานกำหนดราคากลางของวัสดุและ

งานต่าง ๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุม

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ำ งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับ

มอบหมาย 

ชื่อ :  นายประจักษ์  คงแหลม             

ชื่อตำแหน่งในการบรหิารงาน :   ผู้อำนวยการกองช่าง   

ชื่อตำแหน่งในสายงาน : นักบรหิารงานช่าง 

ประเภทตำแหน่ง : อำนวยการท้องถ่ิน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้า

หน่วยงานที่เป็นกองหรอืส่วน หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรอืส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรอื

หัวหนา้หน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานด้านช่าง

ต่างๆ เช่นงานช่างโยธา งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่าง

สำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็น

ต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ 

ซึ่งตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรม

และสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    รายละเอียดเพิ่มเติม... 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน 

ความรู้ที่จำเป็น : 

1. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

คำจำกัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจัดการความรู้หรอืบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพือ่ให้สามารถจัดทำเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์

สูงสุด 

2. ความรู้เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 

/คำกำจัด... 



 

 
คำจำกัดความ : ความรูใ้นการกำหนดหรอืวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรอืนโยบายที่

กำหนดขึ้น เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงรายละเอียดของการดำเนินการแต่ละกิจกรรม งาน หรอืโครงการที่กำหนดเพื่อให้

เกิดความสำเร็จขององค์กร 

3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

คำจำกัดความ : ความรูใ้นการตดิตามและประเมินผลโดยมุ่งสร้างกรอบงาน (Formative) มุ่งพัฒนา

กระบวนการและมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของงานเพื่อนำไปสู่สภาวะที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากนั้นยังหมาย

รวมถึงความสามารถในการกำหนดวิธี เทคนิค และการประเมินผลของงานต่างๆ ทั้งผลกระทบโดยตรง (Direct 

Impact) ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) และผลกระทบเกี่ยวเนื่อง 

4. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA),ฯลฯ 

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการ แนวคิด และวีการประเมนิผล

กระทบรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่างๆ ตามกระบวนการ เช่น การประเมินผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) การประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact 

Assessment – SIA) และการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) เป็นต้น ได้

อย่างรอบด้านจนสามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบได้ 

5. ความรู้เรื่องการทํางบการเงนิและงบประมาณ 

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจหลักการทางการเงิน งบประมาณ และบริหารจัดการงบการเงิน

และงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถจัดทำ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงนิ และงบประมาณและ

ให้ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้อง 

6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในความหมาย ประเภท และวงจรการบริหารความเสี่ยง และ

สามารถตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถกำหนอดแนวทางการดำเนนิงาน

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ 

7. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คำจำกัดความ : ความรูเ้รื่องการจัดการบุคลากรขององค์กรเพื่อใหไ้ด้ซึ่งการบำรุงรักษาการพัฒนา 

และบริหารบุคลากร โดยอาจเป็นความรู้ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุการ

บำรุงรักษาและการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพ้นจากงาน 

ทักษะที่จำเป็น : 

1. ทักษะการบรหิารข้อมูล 

คำจำกัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการดูแลรักษา และจัดระบบฐานขอ้มูล 

ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน หรอืองค์กร 

/2 ทักษะ… 

 



 

 

2. ทักษะการบริหารโครงการ 

คำจำกัดความ : ทักษะในการวางแผน ตดิตาม ประเมินผล และบริหารจัดการโครงการ (Project 

Management) เพื่อให้มกีารใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุม้ค่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตรงเวลา 

และมีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ 

คำจำกัดความ : ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรูไ้ด้

ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มคีวามหลากหลายและแตกต่างๆรวมทั้งบรรลุ

เป้าหมาย ความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างสูงสุด 

4. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

คำจำกัดความ : ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วเิคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยนำผล

ข้อมูลมาเขียน จัดทำ และสรุปรายงานได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คำจำกัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุด อกีทั้งหมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจรยิธรรม 

คำจำกัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จรยิธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

คำจำกัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนีร้วมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณ์เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทำงาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

คำจำกัดความ: การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรอืประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริง

ของผูร้ับบริการ หรอืประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผูร้ับบริการ หรอืประชาชนเป็นหลัก 

5. การทํางานเป็นทมี 

คำจำกัดความ: การมจีติสำนึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วน 

หนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรอืหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

/สมรรถะ... 



 

 

สมรรถนะสายบริหาร : 

1. การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 

คำจำกัดความ: ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการดำเนินการ

ถ่ายทอด ชี้แจง และสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจ ยอมรับ และดำเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

เกิดขึ้นจริง 

2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา 

คำจำกัดความ: ความตัง้ใจหรือความสามารถในการเป็นผู้นำของกลุ่มคน หรอืทีมงาน ตลอดจน

สามารถปกครอง ดูแล และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน 

เป้าหมาย และวิธีการทำงานต่างๆ ให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3. ความสามารถในการพัฒนาคน 

คำจำกัดความ: ความตัง้ใจหรอืความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้

ความสามารถผูอ้ื่น โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร 

หรอืประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น 

4. การคดิเชิงกลยุทธ์ 

คำจำกัดความ: ความสามารถในการคิด การทำความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพใน

เชงิกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการ

ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการสรุป

รูปแบบ ประยุกต์แนวทางต่างๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึง

ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มตี่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 

สมรรถนะประจำสายงาน : 

1. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

คำจำกัดความ: ความสามารถในการวิเคราะห์หรอืเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมอืจัดการกับปัญหาน้ันๆ 

อย่างมีขอ้มูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรอืแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 

คำจำกัดความ: เจตนาที่จะกำกับดูแลให้ผู้อื่นหรอืหน่วยงานอื่นปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน กฎระเบียบ

ข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กฎหมาย หรอืตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นสำคัญ ความสามารถนีอ้าจรวมถึงการ

ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็กขาดในการจัดการกบับุคคลหรอืหน่วยงานที่ฝ่าฝนืกฎเกณฑ์ ระเบียบหรอืมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

/3.ความเข้าใจ... 



 

 

3. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 

คำจำกัดความ: มพีฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พื้นที่ รวมทั้งระบบการเมอืงใน

ท้องถิ่นในพืน้ที่ที่รับผดิชอบ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พื้นที่ และ

ระบบการเมอืงในท้องถิ่นในพืน้ที่ที่รับผดิชอบสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นๆ ในการ

ให้บริการ ให้ความรู ้ความช่วยเหลอื คำแนะนำ การพัฒนา หรอืการส่งเสริมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่

ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ชื่อ :  นายพรพิพัฒน์  พิมพลีชัย     ตำแหน่งในสายงาน :  นายช่างโยธาชำนาญงาน 

ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโดยมี นายประเสริฐ  แพรชัย พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย 

ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

 สายงานนีค้ลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างสำรวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทา

บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ 

การสำรวจและคำนวณราคาที่ดนิ ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสทิธิ์ที่ดนิ เป็นต้น หรอืตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน

บริหารด้านช่างสำรวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน 

ความรู้ที่จำเป็น : 

1. ความรู้ที่จำเป็นในงาน  

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่ปฏิบัติอยู่และสามารถประยุกต์ความรู้และ

ความเข้าใจที่จำเป็นนั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ      

2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว   

คำจำกัดความ :  ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์ และการนำไปใช้ของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำทางสายกลางที่ประกอบด้วย 3 ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ความพอประมาณ 

(ไม่เกินตัว) ความมเีหตุผล (ใช้ความรู้ ไม่ใช้อารมณ์) ความมภีูมิคุม้กันในตัวที่ด(ียึดหลักป้องกันดีกว่าแก้ไข) 

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู ้(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่มุ่งตามตำราอย่าง

เดียว ตอ้งมกีารทดลอง วินิจฉัย ระวังในการใชค้วามรู)้ และเงื่อนไข คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

แบ่งปัน) มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรอืประชาชน 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และสารบรรณ รวมทั้ง

สามารถจัดสรรการใชท้รัพยากรใหเ้พียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขัน้ตอนการให้บริการแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

/4.ความรุ้... 



 

 

4. ความรู้เรื่องกฎหมาย   

คำจำกัดความ : ความรูใ้นเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ตอ้งใชใ้นการ

ปฏิบัติงาน   

5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน   

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้าง องค์ประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน

ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนำทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดย

มุ่งพจิารณาความสัมพันธ์ทางดา้นวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และ

สังคมได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้   

คำจำกัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจัดการความรู้หรอืบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพื่อให้สามารถจัดทำเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์

สูงสุด 

ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน : 

1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

คำจำกัดความ : ทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ และมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนประยุกต์ทักษะนีใ้หเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

2. ทักษะการประสานงาน   

คำจำกัดความ :ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิน้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตรง

ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   

คำจำกัดความ : ความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสอืทางราชการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และเป็นประโยชน์กับการใช้ในงานที่ปฏิบัติอยู่ 

4 ทักษะการบริหารข้อมูล   

คำจำกัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการดูแลรักษา และจัดระบบฐานข้อมูล 

ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน หรอืองค์กร 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คำจำกัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

 

/2.การยึดมั่น... 



 

 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจรยิธรรม 

คำจำกัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จรยิธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

คำจำกัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนีร้วมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณ์เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทำงาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

คำจำกัดความ: การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรอืประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อกีทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรอืประชาชนเป็น

หลัก 

5. การทํางานเป็นทมี 

คำจำกัดความ: การมจีติสำนึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วน

หนึ่งของทีม เพื่อให้ทีมงาน กลุ่ม หรอืหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

สมรรถนะประจำสายงาน : 

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 

คำจำกัดความ: เจตนาที่จะกำกับดูแลให้ผู้อื่นหรอืหน่วยงานอื่นปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน กฎระเบียบ

ข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กฎหมาย หรอืตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นสำคัญ 

ความสามารถนี้อาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็กขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่

ฝ่าฝนืกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

2.การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   

คำจำกัดความ: ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถของตนใน

การปฏิบัติงาน ดว้ยการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง 

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

คำจำกัดความ: ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถู้กต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะ

เกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตราใหง้านเป็นไปตามที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 

 

/ธุรการ.... 



 

 

งานธุรการ 

 มอบหมายให้  นางสาวฐาปนี  คำภาวินิจ ตำแหน่ง   พนักงานจ้าง ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ  เป็นผู้ช่วย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  

  (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง หนังสือ

โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมี

หลักฐานตรวจสอบได้  

  (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ

สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

  (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ งานและ

อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน  

  (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำไปใช้

เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป  

 ๒. ด้านการบรกิาร  

  (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

  (๒) ให้บริการขอ้มูลแก่ผูม้าติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  และปฏิบัติ 

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสอื การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา

เอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม

เอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง     

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน 

1. ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์ และการนำไปใช้ของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถนำทางสายกลางที่ประกอบด้วย 3 ลักษณะสำคัญ ได้แก่ ความพอประมาณ  

/(ไม่เกินตัวเอง).. 



 

 
(ไม่เกินตัว) ความมเีหตุผล (ใช้ความรู้ ไม่ใช้อารมณ์) ความมภีูมิคุม้กันในตัวที่ด(ียึดหลักป้องกันดีกว่า

แก้ไข) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่มุ่งตามตำรา

อย่างเดียว ตอ้งมกีารทดลอง วินจิฉัย ระวังในการใช้ความรู)้ และเงื่อนไข คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

แบ่งปัน) มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรอืประชาชน 

2. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

คำจำกัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจัดการความรู้หรอืบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพื่อให้สามารถจัดทำเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์

สูงสุด 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

คำจำกัดความ : ความรู้และความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และสารบรรณ รวมทั้ง

สามารถจัดสรรการใชท้รัพยากรใหเ้พียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขัน้ตอนการให้บริการแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

ทักษะที่จำเป็น : 

1. ทักษะการบรหิารข้อมูล 

คำจำกัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดำเนินการดูแลรักษา และจัดระบบฐานขอ้มูล 

ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน หรอืองค์กร 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

คำจำกัดความ : ทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ชำนาญ และมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนประยุกต์ทักษะนีใ้หเ้หมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3. ทักษะการประสานงาน 

คำจำกัดความ :ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิน้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตรง

ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คำจำกัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุดอีกทั้งหมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจรยิธรรม 

คำจำกัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จรยิธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

/3.ความเข้าใจ... 

 



 

 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

คำจำกัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนีร้วมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณ์เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการทำงาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

คำจำกัดความ: การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรอืประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อกีทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรอืประชาชนเป็น

หลัก 

5. การบรกิารเป็นเลิศ 

คำจำกัดความ: การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรอืประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อกีทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรอืประชาชนเป็น

หลัก 

สมรรถนะประจำสายงาน : 

1. การแก้ปัญหาและดําเนินการเชิงรุก 

คำจำกัดความ: การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรอืปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ

วางแผน ลงมอืกระทำการเพื่อเตรยีมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือป้องกันปัญหา ตลอดจนพลิกวิกฤติต่างๆ ให้

เป็นโอกาส 

2. ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 

คำจำกัดความ: ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะ

ปรับเปลี่ยนและตอบสนองใหส้อดคล้องกับสถานการณ์หรอืกลุ่มคนที่หลากหลายได้อย่างสร้างสรรค์ ในขณะที่

ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

คำจำกัดความ: ความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหถู้กต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะ

เกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมตรวจตราใหง้านเป็นไปตามที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบ คุม  การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การ
เบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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