คู่มือการปฏิบตั ิงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริหำรงำนในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง ควบคุม ตรวจสอบกำร ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนใน
กองช่ ำง ควบคุ ม ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ วยงำนในกองช่ำ ง พร้อ มทั้ ง บั ง คับ บั ญ ชำพนั ก งำน
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงในกองช่ำงทั้งหมด ปฏิบัติงำนฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง หรือตำแหน่ง
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นที่เทียบเท่ำกองซึ่งมีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน
อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนแผนงำน
1.1 วำงแผน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติ งำน รวมทั้ง เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติ ดตำม เร่งรัด กำรดำเนิน กิจกรรมต่ ำงๆ ให้เป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 วำงแนวทำงกำรศึก ษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพั ฒ นำกำรปฏิบั ติ งำน หรื อ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนช่ำง งำนวิศ วกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
2. ด้ำนบริหำรงำน
2.1 ควบคุม ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ ค ำแนะน ำ และปรั บ ปรุง แก้ไ ขกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผังหลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปั ตยกรรม และ
ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมั ติ อนุ ญ ำตกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจ ที่หน่ วยงำนรับ ผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
2.6 อำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้

3. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมิ นผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบัง คับ บัญ ชำ เพื่ อให้ กำรปฏิบั ติง ำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถ และสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งำนในหั ว หน้ ำฝ่ ำ ย ที่ มี ลั ก ษณะงำนเกี่ ย วกั บ กำรวำงแผนบริห ำรจั ด กำร จัด ระบบงำน
อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญ หำในงำน
บริหำรงำนช่ำงและงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำน
สูงมำก และปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนแผนงำน
1.1 ร่วมวำงแผนงำน/ โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนด้ำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 กำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด
1.3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตลอดจน
ประเมินผล และรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่
กำหนด
2. ด้ำนบริหำรงำน
2.1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญ ำตกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพี่อให้บรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจ้งข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติด ตำมและประเมิ นผลงำนของเจ้ ำหน้ำที่ ในบัง คั บ บัญ ชำ เพื่ อ ให้ กำรปฏิ บั ติง ำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน และบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถและสมรรถนะงำนที่ปฏิบัติ

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ ท รัพ ยำกร และงบประมำณของหน่ ว ยงำนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบำย พันธกิจและเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
งำนวิศวกรรม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติง านเกี่ยวกับ วิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น ตามที่ไ ด้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 สำรวจ ศึกษำ วำงแผน วิเครำะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมำณรำคำ ควบคุม
งำนก่ อ สร้ำง งำนบ ำรุง งำนบู รณะซ่ อมแซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภั ย งำนผัง เมื อ งหรื องำนอื่ น ใดที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้เป็นเป็นไปตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล วิ เ ครำะห์ เสนอปรั บ ปรุ ง งำน และสรุ ป ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งำน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้งำนมีคุณภำพและประสิทธิภำพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้ำง สภำพกำร
ใช้งำนของอำคำร หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
1.3 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวำงผังโครงกำร และโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ
ต่ำงๆ เช่น อำคำร ถนน สะพำน ชลประทำน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงกำร และโครงสร้ำงที่ถูกต้อง
เหมำะสม และสอดคล้องตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมโยธำ
1.4 คำนวณโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ ประมำณรำคำ และจัดทำรำคำกลำง เพื่อเป็น
ข้อ มู ลประกอบกำรตั้งงบประมำณในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำนวิ ศวกรรมโยธำได้ อ ย่ำ งเพี ย งพอ คุ้ ม ค่ ำ และ
เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด
1.5 ศึกษำ สำรวจ จัดทำเอกสำร และสรุปรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำนวิศวกรรมโยธำ
รวมทั้งฐำนข้อมูลด้ำนวิศวกรรมโยธำ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในกำรปรับปรุง และพัฒนำงำนด้ำน
วิศวกรรมโยธำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
1.6 วิเครำะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่ำงๆ ที่ใช้
ในงำนวิศวกรรมโยธำ เพื่อให้ได้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่ำงๆ ที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำที่มีคุณภำพ
และเป็นไปตำมมำตรฐำน และข้อกำหนดตำมสัญญำ
1.7 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มำตรฐำน มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธำ และโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.8 ศึกษำ วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อให้มีควำมมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมำณ
1.9 ตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยควำมปลอดภัย รวมถึง
กำรแก้ไขสัญญำงำนวิศวกรรมโยธำ เพื่อให้งำนมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด

1.10 ให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นวิ ศ วกรรมโยธำแก่ บุ ค ลำกร ประชำชน และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสำมำรถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำน
1.11 ศึ ก ษำ และติ ด ตำมเทคโนโลยี อ งค์ ค วำมรู้ ใหม่ ๆ กฎหมำย และระเบี ย บต่ ำ งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนวิศวกรรมโยธำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรทำงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือร่วมดำเนินกำรวำง
แผนกำรทำงำนของหน่วยงำน โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินงำนด้ำนวิศวกรรม
โยธำเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.๑ ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำน หรือหน่วยงำน เพื่อเกิด
ควำมร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
๓.๒ ประสำนงำนด้ ำ นวิ ศ วกรรมโยธำกั บ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
กำรดำเนินงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำให้มีควำมสะดวก เรียบร้อย และรำยรื่น
๓.๓ ชี้ แ จงและให้ ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ หรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. ด้ำนกำรบริกำร
๔.๑ ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญ หำ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนวิศวกรรม
โยธำ และโครงสร้ำงพื้นฐำนในควำมรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วม
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จั ดทำฐำนรำกข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงำนวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อสอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ
-ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

ตำแหน่ง นำยช่ำงเขียนแบบชำนำญงำน
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งำนด้ ำนช่ำงเขีย นแบบ ตำมแนวทำง แบบอย่ ำง ขั้ น ตอน และวิธี กำรที่ชั ด เจน
ภำยใต้ก ำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบั ติง ำนของผู้ ร่วมปฏิบั ติง ำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนด้ำนช่ำงเขียนแบบ และปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติ ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงำนสถำปัตยกรรม งำนแผนที่ งำนวิศวกรรม โครงสร้ำง
และงำนระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแบบจำลอง เพื่อสนับสนุนงำนออกแบบของหน่วยงำนหรือส่วน
รำชกำรต่ำงๆ
1.2 ควบคุมกำรก่อสร้ำง เพื่อให้ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำร และระเบียบพัสดุ
1.3 สำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุง ก่อสร้ำง เพื่อเก็บข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ
1.4 ประมำณรำคำงำนก่ อ สร้ ำงของหน่ ว ยงำนรำชกำร เพื่ อ ใช้ ในกำรเปิ ด สอบรำคำ
และนำไปสู่กำรก่อสร้ำงตำมวัตถุประสงค์
2. ด้ำนกำรบริกำร
2.1 ให้คำปรึกษำ แนะนำเกี่ยวกับงำนด้ำนเขียนแบบ แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง
2.2 ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ และประชำชนทั่วไป เพื่อให้บริกำร และช่วยเหลือใน
งำนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. ด้ำนกำรกำกับดูแล
ควบคุม กำกับดูแล วำงแผน มอหมำยงำน ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับ
รองลงมำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
งำนสถำปัตยกรรม
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ กำรปฏิ บั ติง ำนของผู้ ร่วมงำน โดยใช้ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญสูงในงำนวิชำกำรสถำปัตยกรรม ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ เพื่ อ กำรก ำหนดรำยละเอี ย ดโครงกำรทำง
สถำปัตยกรรมหลักรวมทั้งกำรออกแบบวำงผังเมืองประเภทต่ำงๆ และกำรเสนอโครงกำร
1.2 จัดทำแบบ งำนปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงำนอนุรักษ์ ทำงสถำปัตยกรรม
หลัก จัดทำงบประมำณ รำคำก่อสร้ำง เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงำน และให้
ได้สถำปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.3 ควบคุม และดูแลกำรร่ำงแบบ กำรออกแบบ และกำรเขียนแบบด้ำนสถำปัตยกรรม
เพื่อให้ได้แบบสถำปัตยกรรมที่ถูกต้อง เหมำะสม และสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ โครงกำร และเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้

1.4 ควบคุม และดูแลกำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบ และกำรแก้ไขแบบแปลนต่ำงๆ ในกำร
ขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร เพื่อให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตำมมำตรฐำน และพรบ.ควบคุมอำคำรที่
กำหนดไว้
1.5 ให้คำปรึกษำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน และแก้ไขปัญ หำ
ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลำกรในระดับรองลงมำในสำยงำน ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและแล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
1.6 ควบคุมกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม เพื่อให้เป็นไปตำมรูปแบบและ
รำยกำรที่กำหนด
1.7 ศึ ก ษำ และติ ด ตำมเทคโนโลยี อ งค์ ค วำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย และระเบี ยบต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนสถำปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด
1.8 ปฏิบัติงำน และสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนงำนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม
ต่ำงๆ ด้ำนสถำปัตยกรรมของหน่วยงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำน
สถำปัตยกรรมของหน่วยงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.1 ประสำนงำนด้ำนสถำปัตยกรรมกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนให้มีควำมสะดวก เรียบร้อย และรำบรื่น
3.2 ให้ข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่ อสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้ำนกำรบริกำร
4.1 ให้คำปรึกษำ แนะนำ ตอบปัญ หำชี้แจงและแก้ไขปัญ หำเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้ำที่ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
4.2 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และสถิติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรือ จั ด ท ำรำกฐำนข้ อ มู ล / ระบบ
สำรสนเทศ ที่เกี่ยวกับงำนสถำปัตยกรรม และ/หรือ งำนอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ กำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ
4.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบ ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนของหน่วยงำน
4.4 ให้ค วำมรู้ด้ำนวิช ำกำรทำงสถำปัตยกรรมระดั บต้นทุ กสำขำ แก่บุ คคลทั่วไป และ
หน่วยงำนต่ำงๆ
4.5 ร่วมเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงที่เกี่ยวข้องงำนสถำปัตยกรรมหลัก
4.6 ให้บริกำรด้ำนตรวจสอบอำคำรทำงรำชกำรแก่หน่วยงำนที่ร้องขอ

- ปฏิบัติงำนตำม พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522, พระรำชบัญ ญัติกำรขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543 ให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตำมกฎหมำย พร้อมทั้งติดตำม เร่งรัดกำรอนุญำตหรือไม่
อนุญำต กำรขยำยเวลำ และกำรดำเนินคดี
- ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนเขียนแบบ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนถอดแบบ ออกแบบ เขียนแบบ งำนสถำปัตยกรรม ตำมหลักวิชำ
ด้ำนช่ำง เทคนิคช่ำง หลักเกณฑ์วิธีกำรตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ของนำยช่ำงเขียนแบบ นำยช่ำงโยธำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยงำนด้ำนกำรสำรวจ เก็บข้อมูลรำยละเอียด งำนแผนที่ผังบริเวณ แผนที่ภำษี ตำม
หลักวิชำช่ำง
3. ช่วยงำนออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ งำนโครงสร้ำง และงำนประมำณกำร พร้อม
พิมพ์เอกสำรใบประมำณรำคำ ปร.4, ปร.5 ให้แก่กองช่ำง และส่วนรำชกำรอื่นๆ ที่เสนอขอมำ
4. ประสำนงำนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ ผู้นำหมู่บ้ำน ผู้มีข้อมูล เพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ
-ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น)
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
บริหำรงำนในตำแหน่งบริหำรงำนช่ำง ควบคุม ตรวจสอบกำร ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกองช่ำง
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่
ควำมรับผิด ชอบ กำรบริหำรควบคุมให้คำปรึก ษำ และตรวจสอบงำนด้ำนช่ำงต่ำงๆ เช่ น งำนช่ำงโยธำ
งำนด้ำนไฟฟ้ำและแสงสว่ำงสำธำรณะ งำนสวนสำธำรณะ งำนช่ำงก่อสร้ำง งำนช่ำงสำรวจ และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนแผนงำน
1.1 วำงแผน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติ งำน รวมทั้ง เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.2 ติ ดตำม เร่ง รัด กำรดำเนิน กิจกรรมต่ ำงๆ ให้เป็ น ไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือ
แผนกำรปฏิ บัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
1.3 วำงแนวทำงกำรศึก ษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพั ฒ นำกำรปฏิบั ติ งำน หรื อ
ระบบงำนของหน่วยงำนด้ำนช่ำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ
2. ด้ำนบริหำรงำน
2.1 ควบคุม ตรวจสอบ ติ ดตำม ให้ ค ำแนะน ำ และปรั บ ปรุง แก้ไ ขกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงงำนโยธำ กำรวำงผังหลัก กำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรออกแบบสถำปั ตยกรรม และ
ออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำงๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
2.2 มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.3 พิจำรณำอนุมั ติ อนุ ญ ำตกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจ ที่หน่ วยงำนรับ ผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร
3. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้
ปฏิบัติรำชกำรประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ
3.2 ติดตำมและประเมิ นผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบัง คับ บัญ ชำ เพื่ อให้ กำรปฏิบั ติง ำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ
ให้มีควำมสำมำรถ และสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
ตำแหน่ง นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนด้ำนช่ำงโยธำปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ หำที่
ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญ หำที่
ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
1.1 สำรวจ เก็บรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรมและสภำพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำร
เพื่อกำรวำงแผนและออกแบบ
1.2 ออกแบบ ก ำหนดรำยละเอี ย ดงำนก่ อ สร้ำ ง งำนบ ำรุ ง รั ก ษำ งำนปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อมแซม เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน และอยู่ภำยใต้งบประมำณที่กำหนด
1.3 ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงของโครงกำร โดยแยกรำคำวัสดุ ค่ำแรงงำน ตำมหลักวิชำ
ช่ำง และมำตรฐำน เพื่อใช้เป็นรำคำกลำงในกำรจ้ำงเหมำตำมระเบียบของทำงรำชกำร
1.4 กำหนดแผนในกำรดำเนินงำนก่อสร้ำง งำนบำรุงรักษำ งำนปรับปรุง และซ่อมแซม
หรือตรวจกำรจ้ำง เพื่อให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
1.5 ควบคุม ตรวจสอบงำนก่อสร้ำง งำนบำรุง งำนปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อถูกต้อง
ตำมแบบรูปรำยกำร และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม
1.6 ติดตำม ประเมินผลกำรตรวจสอบสภำพสิ่งก่อสร้ำง เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนและอยู่ภำยใต้งบประมำณที่กำหนด
1.7 ศึ ก ษำ และติ ด ตำมเทคโนโลยี อ งค์ ค วำมรู้ ใหม่ ๆ กฎหมำยและระเบี ย บต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวกับงำนโยธำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ด้ำนกำรกำกับดูแล
2.1 กำกับ ตรวจสอบกำรปฏิบั ติง ำนของผู้ใต้บั งคั บบั ญ ชำ เพื่ อให้ กำรดำเนิน งำนของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2.2 วำงแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนโยธำในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. ด้ำนกำรบริกำร
3.1 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้ำนวิชำกำร ตอบปัญ หำและฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนโยธำที่
รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญ ชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไป เพื่อถ่ำยทอควำมรู้ ควำมชำนำญด้ำนงำนโยธำแก่ผู้ที่สนใจ

3.2 ประสำนงำนในระดับกอง กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชนหรือประชำชนทั่วไป เพื่อขอ
ควำมช่วยเหลือ และร่วมมือในงำนโยธำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็น ประโยชน์ต่อ กำร
ทำงำนของหน่วยงำนและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
งำนสำธำรณูปโภค
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ควบคุมตรวจสอบควำมเรียบร้อยในงำนไฟฟ้ำ
2. ปฏิบั ติงำนเกี่ย วกั บกำรรับแจ้ง และกำรสร้ำง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ปรุง บำรุง รักษำ
ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ประปำ
3. พิจำรณำทำควำมเห็น เสนอแนะ และดำเนินกำรตำมกฎหมำย และระเบียบเกี่ยวกับ
กำรสำรวจไฟฟ้ำ
4. ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบำลฯ ทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ
สำธำรณะ งำนสียงตำมสำยสำธำรณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งำนระบบไฟฟ้ำ-ภำยใน ในเขตสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น งำนเครื่องเสียง งำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
3. จัดทำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ จัดทำแผนกำรซ่อมบำรุง กำรรักษำ กำรรำยงำนกำรใช้
วัสดุฯ กำรกำหนดรำยละเอียดที่สำคัญ และจำเป็นให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
4. ช่ ว ยในกำรติ ด ตั้ ง ประกอบดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง บ ำรุ ง รั ก ษำ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบิกจ่ำย จัดเก็บรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนในหน่วยงำน
-ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนไฟฟ้ำและโสตทัศนูปกรณ์
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ซ่อมไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟกิ่ง) ในเขตเทศบำลฯ ทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ำ
สำธำรณะ งำนสียงตำมสำยสำธำรณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งำนระบบไฟฟ้ำ-ภำยใน ในเขตสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น งำนเครื่องเสียง งำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษำ แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
3. จัดทำทะเบียนไฟฟ้ำสำธำรณะ จัดทำแผนกำรซ่อมบำรุง กำรรักษำ กำรรำยงำนกำรใช้
วัสดุฯ กำรกำหนดรำยละเอียดที่สำคัญ และจำเป็นให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
4. ช่ ว ยในกำรติ ด ตั้ ง ประกอบดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง บ ำรุ ง รั ก ษำ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้ำเบิกจ่ำย จัดเก็บรักษำเครื่องมือเครื่ องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนในหน่วยงำน
5. ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ

6. ส ำรวจ ซ่ อ มแซมควบคุ ม กำรใช้ ง ำนโสตทั ศ นู ป กรณ์ ระบบเครื่ อ งปรั บ อำกำศ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และระบบสำรสนเทศต่ำงๆ
7. ควบคุม งำนโสตทัศ นู ป กรณ์ ในห้ อ งประชุ มระบบของกำรประชุ ม กำรจั ดโครงกำร
งำนต่ำงๆ ทั้งในและนอกสถำนที่ให้สำเร็จลุล่วง
-ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูง ในงำนบริหำรจัดกำรภำยใน
สำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงในงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1.ด้ำนปฏิบัติกำร
1.1 ศึ ก ษำ วิ เครำะห์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ ท ำสรุ ป รำยงำนสนั บ สนุ น กำรบริห ำร
สำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ
1.2 ช่วยวำงแผน และติดตำมงำนในสำ นักงำน เช่น งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลงำน
บริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ และงำนสัญญำต่ำงๆ
เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถบริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
1.3 ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบี ยบ หรือวิธีกำรปฏิบัติเพื่ อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร
1.4 ดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ โดยต้องมีกำรเตรียมเอกสำร
กำรนำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธี
กำรต่ำงๆนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
1.5ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงำนและบุ ค คลต่ ำ งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
1.6ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำหน่วยงำน
เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนหรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำนแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน
ระดับ สำนัก หรือ กอง และแก้ ปัญ หำในกำรปฏิบั ติง ำน เพื่ อให้ กำรด ำเนิน งำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น
แก่สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้ำนกำรบริกำร
ให้คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญ หำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนและหน่วยงำน
ตำแหน่ง พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนธุรกำร
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. งำนบันทึกข้อมูล งำนพิมพ์ต่ำงๆ ทำงคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
2. งำนจัดพิมพ์หนังสือรำชกำร กำรรับ-ส่ง กำรลงทะเบียนหนังสือรำชกำร
3. กำรเก็บ และค้นหำหนังสือรำชกำรให้เป็นหมวดหมู่
4. กำรบันทึกกำรประชุม งำนบริหำรทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ดำเนินกำรไปได้
โดยสะดวก รำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้
5. ติดต่อประสำนงำนบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกัน หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
กำรปฏิบัติงำนไปด้วยควำมรำบรื่น
6. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เหมำะสม
7. จัดพิมพ์ฎีกำกำรเบิกจ่ำย ของหน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ
8. ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
-ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ

