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ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ฉบับนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา คุณภาพ

การบริหารจัดการ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน โดยมีการจัดท ารายละเอียดของการท างานในส่วนงาน 

และกองต่างๆ ในองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อย่างเป็นระบบและครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการ 

ปฏิบัติงานรายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงานเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุตาม 

ข้อก าหนดที่ส าคัญและสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญโดยมี

การ วิเคราะห์กระบวนการที่ส าคัญเป็นกระบวนการหลัก ที่ช่วยสร้างคุณค่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพ่ือให้บรรลุพันธกจิของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของฝุายต่างๆ สามารถบอกทิศทางการท างานที่มีจุดเ ร่ิมต้นและ

จุดส้ินสดุมคี าอธิบาย ความจ าเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ งานไดใ้ช้ในการอ้างอิง  มิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 

คณะผู้จัดท ามีความมุ่งหวังให้ข้าราชการที่ปฏิบัติ งานของส่วนราชการต่างๆ ได้น าคู่มือการ ปฏิบัติ งานฉบับน้ี

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานและประชาสัมพันธ ์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเกิดความคลอ่งตัวในการปฏิบัติงาน

สามารถนาไปใช้อ้างอิงในการท างานมิให้เกิดความผิดพลาดเพ่ือให้การท างานเป็นระบบมีมาตรฐาน เดียวกัน 

และไดผ้ลลัพธ ์ตามที่ต้ังเปูาหมายไว้  
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หลักการและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 เร่ือง อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 1. จัดให้ม ีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. ปูองกันโรคและระงับโรคตดิต่อ 

 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5. สง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6. สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 7. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

 9. ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็น

และสมควร 

 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัติต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์

ตรงตามเปูาหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่                 

มีเปูาประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 

ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งช้ีว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือโครงการน้ันผลเป็นอย่างไร น าไปสู่

ความส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์หรือไม ่เพียงใด 

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้า

งานและผู้ปฏิบัตงิานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็น

ระบบและครบถ้วน คู่มอืการปฏิบัตงิาน (Work Manual)  

 เปรยีบเสมอืนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มจีุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการน้ัน 

/มักจัดท า.... 



 

 

 มักจัดท าขึน้ส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับคนหลายคน 

 สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตงิาน 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานไดม้ีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จ

ขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม ่เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อาจท าให้หน่วยงานต้อง

ให้ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากย่ิงขึ้น 

 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่

ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้

มาตรฐานการท างาน/จุดส าเร็จของงานน้ีเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานต่อไปดว้ย 

 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง

อย่างชัดแจ้งว่า การท างานในจุดน้ัน ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเร่ืองใดบ้าง ซึ่งย่อมท า

ให้ผู้ปฏิบัตงิานสามารถปรับวิธกีารท างานและเปูาหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผล

ให้เกิดการยอมรับผลการประเมินฯ มากย่ิงขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามี

ประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือให้การปฏิบัตงิานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร เพ่ือให้

หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เน่ืองจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่

แนน่อนเดน่ชัด หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชา 

 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 

 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดช้ันต าแหน่งงาน 

 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 

 4. การก าหนดหนา้ที่การงานชัดเจนไมซ่้ าซ้อน 

 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

 6. เป็นคู่มอืในการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 

 8. ให้ผู้ปฏิบัตงิานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 

 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 

 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบขั้นตอนและสายงานท าให้บรหิารงานได้งา่ยขึน้ 

 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 

 /12.สามารถ..... 



 

 
12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้งา่ยขึน้และตรงมากขึ้น 

 13. ท าให้บรษิัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมย่ิงขึ้นได้ 

 14. ยุติความขัดแยง้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 

 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 

 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทตอ่ไปน้ี 

 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 

 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 

 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   

 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสว่นร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนย่ิงขึน้ 

 2. ได้เรยีนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคบับัญชาที่มต่ีอตนเองชัดเจน 

 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคบับัญชาที่มต่ีอตนเองชัดเจน 

 4. ได้รับรูว้่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหนว่ยงาน 

 6. สามารถช่วยเหลอืงานซ่ึงกันและกันได้ 

 7. เข้าใจหัวหน้างานมากขึน้ ท างานด้วยความสบายใจ 

 8. ไมเ่กี่ยงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแตล่ะขั้นตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  

 10. ได้เรยีนรู้งานของหน่วยงานไดท้ั้งหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 

 11. มีขัน้ตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานไดง้่ายขึน้ 

 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเปูาหมาย  

 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานงา่ยขึ้น 

 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝุายงานเดยีวกันเข้าใจงานมากขึ้น 

 17. สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 

 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ไดต้ามคุณสมบัติที่ต้องการ 

 19. ได้เรยีนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากขึน้ 

 20. ได้รับรูว้่างานที่ตนเองท าอยู่น้ันส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 

/ความหมาย... 



 

 

ความหมายองค์การบริหารส่วนต าบล 

  องค์การบรหิารส่วนต าบล มีชื่อยอ่เป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ

บรหิารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงิน

อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาตดิต่อกันสามปีเฉลี่ยไมต่่ ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท 

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

 

รูปแบบองค์การ 

  องค์การบรหิารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล และนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบล 

  1. สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน

หมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลอืกต้ังขึ้นโดยราษฎร์ผู้มสีทิธิเลือกต้ังในแตล่ะหมู่บ้านในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลน้ัน 

กรณีที่เขตองค์การบรหิารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน 

และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต าบล หมู่บ้านละสามคน 

  2. องค์การบรหิารส่วนต าบลมนีายกองค์การบรหิารส่วนต าบล หน่ึงคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลอืกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิ่น

หรือผู้บรหิารท้องถิ่น 

การบรหิาร 

  กฎหมายก าหนดให้มคีณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 1 คน และให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ซึ่ง

เรียกว่า ผู้บริหารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหรอืผู้บริหารท้องถิ่น 

อ านาจหน้าที่ของ อบต. 

  อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 

  1. พัฒนาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

  2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี ้

   - จัดให้มแีละบ ารุงทางน้ าและทางบก 

   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

   ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   - ปูองกันโรคและระงับโรคตดิต่อ 

   - ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   /-สง่เสริมการ... 



 

 
- สง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   - สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

   - คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

   - ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

  3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 

   - ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

   - ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

   - ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

   - ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

   - สง่เสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว 

   - บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพ 

   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิ 

   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของ อบต. 

   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

   - การท่องเที่ยว 

   - การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ อบต.มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 

  3. การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 

  5. การสาธารณูปการ 

  6. การสง่เสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

  8. การสง่เสริมการท่องเที่ยว 

  9. การจัดการศึกษา 

  /10.การสังคม... 



 

 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  14.การสง่เสริมกีฬา 

  15. การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

  16. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 

  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง 

  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 

  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  22. การจัดให้ม ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ  

  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

  25. การผังเมือง 

  26. การขนสง่ และการวิศวกรรมจราจร 

  27. การดแูลรักษาที่สาธารณะ 

  28. การควบคุมอาคาร 

  29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  30. การรักษาความสงบเรียบรอ้ย การสง่เสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 เร่ือง

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 ก าหนดให้ "องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของ อบต. เมื่อพิจารณาตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น มาตรา 289 บัญญัติว่า  

 

/”องค์กร... 



 

 
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม 

อันดขีองท้องถิ่น" และ "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากน้ี 

มาตรา 290 ยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพ่ือการส่งเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

  ดังน้ัน กรอบภาระหน้าที่ของ อบต. จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ 

การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ดา้นสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่น ๆ ) ซึ่งปรากฏอยู่

ในบทบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารต าบล พ.ศ.2537 โดยก าหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องท า และ

อาจท า 

   1. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)  

    2. องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล ดังต่อไปนี ้

(มาตรา 67) 

   (1) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ า 

   (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   (3) ปูองกันโรคและระงับโรคตดิต่อ 

   (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   (5) สง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   (6) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

   (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

   (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดขีอง

ท้องถิ่น 

   (9) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร (ความเดมิในมาตรา 68 (8) ถูกยกเลิกและใช้ขอ้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 

14 และเพ่ิมเตมิ (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2542 ตามล าดับ) 

  3. องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) อาจท าให้เขตองค์การบริหารสว่นต าบล ดังต่อไปนี ้(มาตรา 

68) 

   (1) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภคและการเกษตร 

   (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

   /(3)ให้มแีละ... 



 

 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

   (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

   (6) สง่เสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว 

   (7) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพ 

   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 

   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของ อบต. 

   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 

   (12) การท่องเที่ยว 

    (13) การผังเมือง 

(ความเดมิในมาตรา 68 (12) และ (13) เพ่ิมเตมิโดยมาตรา 16 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบรหิาร

สว่นต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 
 

มีผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกองโยธาองค์การบรหิารส่วนต าบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ     

งานส ารวจและจัดท าโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวม

จัดเก็บประวัติโครงการต่าง ๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดท าแผนที่และแผนผังต่าง ๆ งานประมาณการ

โครงการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกองช่าง งานก าหนดราคากลางของวัสดุและ

งานต่าง ๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุม

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานระบายน้ า งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับ

มอบหมาย 

ชื่อ :  นายประจักษ์  คงแหลม             

ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน :   ผู้อ านวยการกองช่าง   

ชื่อต าแหน่งในสายงาน : นักบรหิารงานช่าง 

ประเภทต าแหน่ง : อ านวยการท้องถิ่น 

ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

สายงานน้ีคลุมถงึต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัตงิานทางด้านบรหิารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้า

หน่วยงานที่เป็นกองหรือสว่น หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสว่น หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือ

หัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกับการบรหิารควบคุมให้ค าปรกึษาและตรวจสอบงานดา้นช่าง

ต่างๆ เช่นงานช่างโยธา งานด้านไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่าง

ส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่างเคร่ืองยนต์ งานช่างเคร่ืองกล เป็น

ต้น นอกจากน้ันยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ 

ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหลา่นี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มคีวามรูค้วามช านาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม และปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    รายละเอียดเพ่ิมเตมิ... 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็น : 

1. ความรูเ้รื่องการจัดการความรู ้

ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบรหิารจัดการความรู้หรือบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพ่ือให้สามารถจัดท าเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมปีระโยชน์

สูงสุด 

2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 

/ค าก าจัด... 



 

 
ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นการก าหนดหรอืวางแผนปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่

ก าหนดข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการด าเนนิการแต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการที่ก าหนดเพ่ือให้

เกิดความส าเร็จขององค์กร 

3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นการติดตามและประเมินผลโดยมุ่งสร้างกรอบงาน (Formative) มุ่งพัฒนา

กระบวนการและมุง่เน้นการสร้างคุณค่าของงานเพ่ือน าไปสูส่ภาวะที่พึงประสงค์ในอนาคต นอกจากน้ันยังหมาย

รวมถึงความสามารถในการก าหนดวิธ ีเทคนิค และการประเมินผลของงานต่างๆ ทั้งผลกระทบโดยตรง (Direct 

Impact) ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Impact) และผลกระทบเกี่ยวเน่ือง 

4. ความรูเ้รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA),ฯลฯ 

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในกรอบความคิด หลักการ แนวคิด และวีการประเมนิผล

กระทบรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบตา่งๆ ตามกระบวนการ เช่น การประเมินผลกระทบดา้น

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

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

อย่างรอบดา้นจนสามารถจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบได้ 

5. ความรูเ้รื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจหลักการทางการเงิน งบประมาณ และบรหิารจัดการงบการเงิน

และงบประมาณได้ รวมทั้งสามารถจัดท า ตรวจสอบ และแก้ไขขอ้ผิดพลาดของงบการเงิน และงบประมาณและ

ให้ข้อเสนอแนะไดอ้ย่างถูกต้อง 

6. ความรู้เรื่องการบรหิารความเสี่ยง 

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในความหมาย ประเภท และวงจรการบรหิารความเสีย่ง และ

สามารถตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพตลอดจนสามารถก าหนอดแนวทางการด าเนนิงาน

เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้กับองคก์รได้ 

7. ความรูเ้รื่องการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ค าจ ากัดความ : ความรูเ้ร่ืองการจัดการบุคลากรขององค์กรเพ่ือให้ไดซ้ึ่งการบ ารุงรักษาการพัฒนา 

และบรหิารบุคลากร โดยอาจเป็นความรู้ต้ังแต่การวางแผนก าลังคน การสรรหา การเลอืกสรรและบรรจุการ

บ ารุงรักษาและการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน และการพ้นจากงาน 

ทักษะที่จ าเป็น : 

1. ทักษะการบรหิารข้อมูล 

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ด าเนนิการดูแลรักษา และจัดระบบฐานข้อมูล 

ตลอดจนบรหิารจัดการข้อมูลให้สอดคลอ้งและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร 

/2 ทักษะ… 

 



 

 

2. ทักษะการบรหิารโครงการ 

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบรหิารจัดการโครงการ (Project 

Management) เพ่ือให้มกีารใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ตรงเวลา 

และมีประสทิธิภาพ 

3. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอและถ่ายทอดความรู ้

ค าจ ากัดความ : ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ได้

ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม และสอดคลอ้งกับกลุม่เปูาหมายที่มคีวามหลากหลายและแตกต่างๆรวมทั้งบรรลุ

เปูาหมาย ความต้องการ และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างสูงสุด 

4. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

ค าจ ากัดความ : ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยน าผล

ข้อมูลมาเขียน จัดท า และสรุปรายงานไดอ้ย่างถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ค าจ ากัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมัน่เพียรปฏิบัตงิานเพ่ือให้ไดผ้ลงานตามเปูาหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทัง้หมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัตงิานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

ค าจ ากัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาตมิากกว่า

ประโยชน์สว่นตน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

ค าจ ากัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัตหิน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณเ์พ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

ค าจ ากัดความ: การให้บรกิารที่ดีแก่ผูรั้บบริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 

5. การท างานเป็นทมี 

ค าจ ากัดความ: การมีจติส านึกในความสมานฉันท์ ความรว่มแรงร่วมใจกันปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะเป็นสว่น 

หน่ึงของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุม่ หรือหมู่คณะน้ันๆ บรรลุเปูาหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

/สมรรถะ... 



 

 

สมรรถนะสายบรหิาร : 

1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

ค าจ ากัดความ: ความต้ังใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันบุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็น

ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ รวมถึงความสามารถในการด าเนินการ

ถ่ายทอด ชี้แจง และสื่อสารให้ผู้อื่นรับรูเ้ข้าใจ ยอมรับ และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงน้ันๆ 

เกิดขึน้จริง 

2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 

ค าจ ากัดความ: ความตัง้ใจหรอืความสามารถในการเป็นผูน้ าของกลุ่มคน หรือทีมงาน ตลอดจน

สามารถปกครอง ดูแล และให้ความช่วยเหลอื รวมถึงสามารถก าหนดทศิทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน 

เปูาหมาย และวิธกีารท างานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคบับัญชาหรือทีมงานปฏิบัตงิานไดอ้ย่างราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3. ความสามารถในการพัฒนาคน 

ค าจ ากัดความ: ความตัง้ใจหรอืความสามารถในการสง่เสริม สนับสนุน และการพัฒนาความรู้

ความสามารถผู้อื่น โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร 

หรือประโยชน์ในงานของบุคคลเหลา่นัน้ 

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพใน

เชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และการเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ให้เข้ากับการ

ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวความคิดใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากการสรุป

รูปแบบ ประยุกต์แนวทางตา่งๆ จากสถานการณ์หรือข้อมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ ในระดับสูงยังรวมถึง

ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ถึงผลกระทบของปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร 

สมรรถนะประจ าสายงาน : 

1. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการวิเคราะห์หรือเล็งเห็นปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหาน้ันๆ 

อย่างมีข้อมูล มีหลักการ และสามารถน าความเช่ียวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข

ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

ค าจ ากัดความ: เจตนาที่จะก ากับดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นปฏิบัตใิห้ได้มาตรฐาน กฎระเบียบ

ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่อย่าง

เหมาะสมและมีประสทิธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ ความสามารถนีอ้าจรวมถึงการ

ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็กขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ต้ังไว ้

/3.ความเข้าใจ... 



 

 

3. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 

ค าจ ากัดความ: มีพฤติกรรมและความสามารถในการเข้าใจประชาชน พืน้ที่ รวมทั้งระบบการเมืองใน

ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของประชาชน พืน้ที่ และ

ระบบการเมืองในท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสม่ าเสมอ รวมทั้งสามารถใช้ความเข้าใจที่ถูกต้องน้ันๆ ในการ

ให้บรกิาร ให้ความรู ้ความชว่ยเหลอื ค าแนะน า การพัฒนา หรือการส่งเสริมในดา้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่

ประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้อยา่งถูกต้อง เหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 

ชื่อ :  นายพรพพิัฒน์  พมิพลีชัย     ต าแหน่งในสายงาน :  นายช่างโยธาช านาญงาน 

ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโดยมี นายประเสริฐ  แพรชัย พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย 
ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

 สายงานน้ีคลุมถงึต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัตงิานทางช่างส ารวจ ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ส ารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ การทา

บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ การท าแผนที่แบบตา่งๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ 

การส ารวจและค านวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพ่ืองานจัดกรรมสทิธิ์ที่ดิน เป็นต้น หรือต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน

บรหิารด้านช่างส ารวจในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ระดับแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็น : 

1. ความรูท้ี่จ าเป็นในงาน  

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในวิชาชีพและงานที่ปฏิบัติอยูแ่ละสามารถประยุกต์ความรู้และ

ความเข้าใจที่จ าเป็นน้ันๆ มาใช้ในการปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ      

2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว   

ค าจ ากัดความ :  ความรูแ้ละความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์ และการน าไปใช้ของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถน าทางสายกลางที่ประกอบดว้ย 3 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความพอประมาณ 

(ไม่เกินตัว) ความมีเหตุผล (ใช้ความรู้ ไมใ่ช้อารมณ์) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี(ยึดหลักปูองกันดกีว่าแก้ไข) 

ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู ้(รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ไมมุ่ง่ตามต าราอย่าง

เดยีว ต้องมีการทดลอง วินิจฉัย ระวังในการใช้ความรู)้ และเงื่อนไข คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

แบ่งปัน) มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชน 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัตงิานด้านธุรการ และสารบรรณ รวมทั้ง

สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขัน้ตอนการให้บริการแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีประสทิธิภาพ 

/4.ความรุ้... 



 

 

4. ความรูเ้รื่องกฎหมาย   

ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นเร่ืองกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ

ปฏิบัตงิาน   

5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน   

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในโครงสร้าง องค์ประกอบ และลักษณะของชุมชน ตลอดจน

ความหมาย ปรัชญา แนวคิด หลักการและเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน กระบวนของการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดย

มุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางดา้นวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน และ

สังคมได้ประโยชน์อยา่งสูงสุด 

6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้  

ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบรหิารจัดการความรู้หรือบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพ่ือให้สามารถจัดท าเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมปีระโยชน์

สูงสุด 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน : 

1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ ช านาญ และมีประสทิธิภาพ 

ตลอดจนประยุกต์ทักษะนี้ให้เหมาะสม และเกดิประโยชน์อยา่งสูงสุดในการปฏิบัตงิาน 

2. ทักษะการประสานงาน   

ค าจ ากัดความ :ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิน้งานไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตรง

ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   

ค าจ ากัดความ : ความสามารถและทักษะในการเขียนหนังสือทางราชการไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และเป็นประโยชน์กับการใช้ในงานที่ปฏิบัตอิยู่ 

4 ทักษะการบรหิารข้อมูล   

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ด าเนนิการดูแลรักษา และจัดระบบฐานข้อมูล 

ตลอดจนบรหิารจัดการข้อมูลให้สอดคลอ้งและเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ค าจ ากัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมัน่เพียรปฏิบัตงิานเพ่ือให้ไดผ้ลงานตามเปูาหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัตงิานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

 

/2.การยึดมั่น... 



 

 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

ค าจ ากัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาตมิากกว่า

ประโยชน์สว่นตน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

ค าจ ากัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัตหิน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณเ์พ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

ค าจ ากัดความ: การให้บรกิารที่ดีแก่ผูรั้บบริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทัง้โดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็น

หลัก 

5. การท างานเป็นทมี 

ค าจ ากัดความ: การมีจติส านึกในความสมานฉันท์ ความรว่มแรงร่วมใจกันปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะเป็นสว่น

หน่ึงของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุม่ หรือหมู่คณะน้ันๆ บรรลุเปูาหมายร่วมกันได้อยา่งดทีี่สุด 

สมรรถนะประจ าสายงาน : 

1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์

ค าจ ากัดความ: เจตนาที่จะก ากับดูแลให้ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นปฏิบัตใิห้ได้มาตรฐาน กฎระเบียบ

ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ กฎหมาย หรือตามหลักแนวทางในวิชาชีพของตนที่มีอยู่

อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร สังคม และประเทศโดยรวมเป็นส าคัญ 

ความสามารถน้ีอาจรวมถึงการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและความเด็กขาดในการจัดการกับบุคคลหรือหน่วยงานที่

ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

2.การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   

ค าจ ากัดความ: ความขวนขวาย สนใจใฝรูุ้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูค้วามสามารถของตนใน

การปฏิบัติงาน ดว้ยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้รู้จักพัฒนา ปรับปรุง 

ประยุกต์ใช้ความรู้เชงิวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัตงิานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

ค าจ ากัดความ: ความพยายามที่จะปฏิบัตงิานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะ

เกิดขึน้ รวมถึงการควบคุมตรวจตราให้งานเป็นไปตามที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 

 

/ธุรการ.... 



 

 

งานธุรการ 

 มอบหมายให้  นางสาวฐาปน ี ค าภาวินิจ ต าแหน่ง   พนักงานจ้าง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ธุรการ  เป็นผูช่้วย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดา้นต่างๆ ดังนี ้ 

 ๑. ด้านการปฏิบัตกิาร  

  (๑) ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง หนังสือ

โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้ โดยสะดวกราบร่ืนและมี

หลักฐานตรวจสอบได้  

  (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ

สะดวกตอ่การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

  (๓) ด าเนนิการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มอีุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้ งานและ

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

  (๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัตงิานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ น าไปใช้

เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัตงิานต่อไป  

 ๒. ด้านการบรกิาร  

  (๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดยีวกันหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัตงิานเป็นไปดว้ยความราบรื่น  

  (๒) ให้บรกิารข้อมูลแก่ผูม้าตดิต่อราชการ เพ่ือให้ไดรั้บข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป  

(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ลักษณะงานโดยทั่วไป : 

สายงานน้ีคลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเร่ือง ตรวจทานหนังสือ การด าเนนิการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ

ทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา

เอกสารส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม

เอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง     

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

1. ความรูเ้รื่องหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว 

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในแนวคิด หลักปรัชญา ประโยชน์ และการน าไปใช้ของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถน าทางสายกลางที่ประกอบดว้ย 3 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความพอประมาณ  

/(ไมเ่กินตัวเอง).. 



 

 
(ไม่เกินตัว) ความมีเหตุผล (ใช้ความรู้ ไมใ่ช้อารมณ์) ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี(ยึดหลักปูองกันดกีว่า

แก้ไข) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู ้(รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ไมมุ่่งตามต ารา

อย่างเดียว ต้องมีการทดลอง วินิจฉัย ระวังในการใช้ความรู)้ และเงื่อนไข คุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 

แบ่งปัน) มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง หน่วยงาน องค์กร หรือประชาชน 

2. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

ค าจ ากัดความ : ความรูใ้นการวิเคราะห์ รวบรวม และบรหิารจัดการความรู้หรือบทเรียนต่างๆ ที่ได้มา

เพ่ือให้สามารถจัดท าเป็นข้อมูลที่แบ่งปันให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมปีระโยชน์

สูงสุด 

3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

ค าจ ากัดความ : ความรูแ้ละความเข้าใจในขอบเขตในการปฏิบัตงิานด้านธุรการ และสารบรรณ รวมทั้ง

สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนติดตาม และปรับปรุงขัน้ตอนการให้บริการแก่หน่วยงาน

ต่างๆ ให้มีประสทิธิภาพ 

ทักษะที่จ าเป็น : 

1. ทักษะการบรหิารข้อมูล 

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ด าเนนิการดูแลรักษา และจัดระบบฐานข้อมูล 

ตลอดจนบรหิารจัดการข้อมูลให้สอดคลอ้งและเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน หรือองค์กร 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

ค าจ ากัดความ : ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ ช านาญ และมีประสทิธิภาพ 

ตลอดจนประยุกต์ทักษะนี้ให้เหมาะสม และเกดิประโยชน์อยา่งสูงสุดในการปฏิบัตงิาน 

3. ทักษะการประสานงาน 

ค าจ ากัดความ :ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิน้งานไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาตรง

ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

สมรรถนะหลัก : 

1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ค าจ ากัดความ: ความตัง้ใจ และความขยันหมัน่เพียรปฏิบัตงิานเพ่ือให้ไดผ้ลงานตามเปูาหมายและ

มาตรฐานที่องค์กรก าหนดไว้อย่างดีที่สุดอีกทัง้หมายความถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานและกระบวนการ

ปฏิบัตงิานให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

ค าจ ากัดความ: การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาตมิากกว่า

ประโยชน์สว่นตน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

/3.ความเข้าใจ... 

 



 

 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 

ค าจ ากัดความ: ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ 

กระบวนการท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการ

ปฏิบัตหิน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจน้ีรวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่ (Big Picture) และการ

คาดการณเ์พ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของส่ิงต่างๆ ต่อระบบและกระบวนการท างาน 

4. การบรกิารเป็นเลิศ 

ค าจ ากัดความ: การให้บรกิารที่ดีแก่ผูรั้บบริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทัง้โดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็น

หลัก 

5. การบรกิารเป็นเลิศ 

ค าจ ากัดความ: การให้บรกิารที่ดีแก่ผูรั้บบริการ หรือประชาชนดว้ยความใส่ใจในความตอ้งการที่แท้จริง

ของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทัง้โดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็น

หลัก 

สมรรถนะประจ าสายงาน : 

1. การแก้ปัญหาและด าเนนิการเชิงรุก 

ค าจ ากัดความ: การตระหนักหรือเล็งเห็นโอกาสหรอืปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และ

วางแผน ลงมือกระท าการเพ่ือเตรียมใช้ประโยชน์จากโอกาส หรือปูองกันปัญหา ตลอดจนพลกิวิกฤติต่างๆ ให้

เป็นโอกาส 

2. ความเขา้ใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 

ค าจ ากัดความ: ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจบุคคลหรือสถานการณ์ และพร้อมที่จะ

ปรับเปลี่ยนและตอบสนองให้สอดคลอ้งกับสถานการณห์รือกลุม่คนที่หลากหลายได้อยา่งสร้างสรรค์ ในขณะที่

ยังคงปฏิบัติงานได้อยา่งประสทิธิภาพและบรรลุผลตามเปูาหมายที่ต้ังไว้ 

3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

ค าจ ากัดความ: ความพยายามที่จะปฏิบัตงิานให้ถูกต้องครบถ้วนตลอดจนลดข้อบกพร่องที่อาจจะ

เกิดขึน้ รวมถึงการควบคุมตรวจตราให้งานเป็นไปตามที่วางไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 

มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งาน
แผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม
เครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบ คุม  การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การ
เบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง  และงานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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