แนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
____________________________
หน้าที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ลาดับ
ตาแหน่ง
ที่
๑

หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ

ผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ หน้าที่รับผิดชอบ
๑. เสนอเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายอานวยการต่อผู้จัดการพื้นที่พิเศษ
๒. บริหารงาน กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และสั่งการ ในภารกิจของฝ่าย
สานักงานพื้นที่พิเศษเลย
อานวยการ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่าย ประกอบด้วย
(๑) อานวยความสะดวกและสนับสนุนการดาเนินงานต่างๆ ของ
จานวน ๑ อัตรา
สานักงานพื้นที่พิเศษ ในด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี การ
พัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้อบังคับ ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การและพื้นที่พิเศษเพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยผ่านงานมวลชนสัมพันธ์ รวมถึงดูแล
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่พิเศษ
(๓) บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการดาเนินงานของสานักงาน
พื้นที่พิเศษเพื่อให้การดาเนินการมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
๓. ประสานงานกับสานักบริหารกลาง อพท. ส่วนกลาง เพื่อการดาเนินงาน
ของฝ่ายอานวยการสอดคล้องและเชื่อมโยงเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. ริเริ่ม เสนอแนะ พัฒนาระบบการทางานภายใต้ฝ่ายอานวยการให้มี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อเป้าหมายของสานักงาน
๕. ให้คาแนะนา ช่วยแก้ไขปัญหา ถ่ายทอด และสอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีประสบการณ์ในการทางานรวมไม่ต่ากว่า ๑๔ ปี
๓. มีประสบการณ์ในการดาเนินงานอานวยการไม่ต่ากว่า ๗ ปี
๔. สามารถทางานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
๕. มีความรู้ในภาพรวมด้านการบริหารบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ
งานธุรการ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

-๑-

ลาดับ
ที่
๒

ตาแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร หน้าที่รับผิดชอบ
งานสรรหา
บุคคล
๑. ดาเนินการสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ความเห็นชอบของผู้อานวยการ และให้การดาเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ
สานักบริหารกลาง
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดทาสัญญาจ้างปฏิบัติงาน เงื่อนไขการจ้าง และตัวชี้วัด
จานวน ๒ อัตรา
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทางานของบุคลากรใหม่
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานเสนอผู้บงั คับบัญชาพิจารณา
๕. แจกจ่ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทั้งองค์การได้ครบถ้วน
ภายในเวลาที่กาหนดไว้
๖. ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี รวมไปถึงรวบรวม และ
วิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
๗. ประสานงานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัตงิ าน เสนอผูอ้ านวยการ
พิจารณาอนุมัติ
งานบริหารค่าจ้าง และเงินเดือน
๘. คานวณเงินเดือน ภาษี ค่าล่วงเวลาของบุคลากรประจาเดือน
๙. คานวณภาษีเงินได้ของบุคลากร จัดทารายงานภาษีเงินได้ประจาปี
๑๐. จัดทารายงานค่าใช้จา่ ยประจาเดือน ไตรมาส และประจาปี
๑๑. จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือน
๑๒. จัดทาโครงสร้างเงินเดือน
๑๓. สรุปค่าใช้จา่ ยงบบุคลากร และประมาณการงบประมาณบุคลากรรายปีเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
งานสวัสดิการ
๑๔. ดูแลเบิกจ่ายสวัสดิการตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
๑๕. คานวณ และนาส่งเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพประจาเดือน
๑๖. ประสานงานการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพกับผู้จัดการกองทุน และนาย
ทะเบียนกองทุน
๑๗. จัดทารายงานค่าใช้จา่ ยประจาเดือน ไตรมาส และประจาปี
งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๑๘. จัดทาระบบฐานข้อมูลบุคลากร และปรับปรุงให้สะดวกต่อการใช้งาน
๑๙. บันทึกข้อมูลบุคลากรและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๒๐. จัดทา จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒๑. จัดทาและปรับปรุงคาบรรยายลักษณะงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
บริหารงานบุคลากรด้านอื่นๆ เช่น การกาหนดระดับตาแหน่ง การจัดทา
สมรรถนะของตาแหน่ง
๒๒. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน

-๒-

ลาดับ
ที่

ตาแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ
งานระเบียบ ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๓. สื่อสารและให้คาแนะนากับบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันใน
เรื่องระเบียบและข้อบังคับการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนาบุคลากร
๒๔. สารวจและวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และ
จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี และประมาณการความต้องการ
งบประมาณพัฒนาบุคลากรเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
๒๕. ดาเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
และติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
๒๖. บันทึกประวัติการพัฒนาบุคลากร
๒๗. จัดทารายงานพัฒนาบุคลากรประจาเดือน ไตรมาส และรายปี
๒๘. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
งานอื่นๆ
๒๙. ให้คาปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๓๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จาก
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีประสบการณ์ในการทางานรวมไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๓. มีประสบการณ์ในการทางานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลไม่ต่ากว่า ๒ ปี
๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน และระเบียบข้อบังคับด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
๕. สามารถทางานและประสานงานร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
๖. ใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามตาแหน่งงาน
๗. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-๓-

ลาดับ
ที่
๓

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
ฝ่ายอานวยการ
สานักงานพื้นที่พิเศษ
หมู่เกาะช้างและพื้นที่
เชื่อมโยง
จานวน ๑ อัตรา
สานักงานพื้นที่พิเศษ
เมืองเก่าน่าน
จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการดูแลการ
จัดเก็บเอกสารไว้ในที่ปลอดภัยตามระยะเวลาที่ระเบียบข้อบังคับกาหนด
๒. จัดทาบัญชีตามมาตรฐานบัญชี และปิดบัญชีในแต่ละงวด
๓. จัดทารายงานทางบัญชีบริหาร
๔. คานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
๕. ตรวจสอบเอกสารสาคัญจ่ายและตั้งหนี้
๖. ลงบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์
๗. จัดทา ตรวจสอบเอกสาร และนาส่งภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
๘. จัดทาเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
๙. จัดเก็บเอกสารทางการเงิน
๑๐. ให้คาปรึกษา/แนะนาทางการบัญชีเบื้องต้นแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบัญชี
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรอง
๒. มีประสบการณ์ในการทางานรวมไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๓. มีประสบการณ์ในการทางานด้านบัญชีไม่ต่ากว่า ๒ ปี
๔. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-๔-

ลาดับ
ที่
๔

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและ
งบประมาณ
ฝ่ายอานวยการ
สานักงานพื้นที่พิเศษเมือง
โบราณอู่ทอง
จานวน ๑ อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ / คุณสมบัติ
หน้าที่รับผิดชอบ
๑. ดูแลและตรวจสอบการบันทึก และจัดทาเอกสารรายรับ และรายจ่ายของ
สานักงานพืน้ ที่พิเศษให้มีประสิทธิภาพ รัดกุม เป็นระบบ
๒. ดูแลและตรวจสอบระบบการเก็บรักษาเงินสด เช็ค และสมุดเงินฝากธนาคาร
ให้มีประสิทธิภาพครบถ้วนและได้มาตรฐาน
๓. จัดทารายงานประกอบงบการเงิน
๔. จัดทางบการเงินรวมประจาเดือนและประจาปี
๕. ให้คาปรึกษา/แนะนาทางการเงินแก่บุคลากร
๖. ออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารการรับเงินที่เกี่ยวข้อง
๗. นาเงินเข้าบัญชีธนาคาร และควบคุมบัญชีเงินฝากธนาคารของสานักงาน
พื้นที่พิเศษ
๘. จัดทารายงานเคลื่อนไหวทางบัญชี
๙. การเบิกชดเชยเงินสดย่อย/ตามที่งานบัญชีอนุมัติ
๑๐. ควบคุมสัญญาเงินยืมทดรอง หักล้างเงินยืมทดรอง
๑๑. ตรวจสอบการค้างชาระลูกหนี้เงินยืมพร้อมทวงถาม
๑๒. จัดทาใบสาคัญจ่าย พร้อมพิมพ์เช็คสั่งจ่าย
๑๓. นาเช็คสัง่ จ่ายไปชาระให้เจ้าหนีก้ ารค้า ชาระค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
๑๔. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายทั้งหมด
๑๕. จัดทารายงานการจ่ายเช็ค
๑๖. ควบคุมและเก็บรักษาหลักประกันสัญญา
๑๗. จัดทาแผนรายรับและรายจ่ายเงินงบประมาณประจาปีของสานักงานพืน้ ที่
พิเศษ
๑๘. ติดต่อประสานงานกับ อพท. ส่วนกลาง รวมถึงการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
๑๙. จัดทาบัญชีงบประมาณ และรายงานแสดงฐานะการเงินของงบประมาณของ
สานักงานพืน้ ที่พิเศษ
๒๐. ติดตามการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน และนาเสนอ
ต่อผู้บริหาร
๒๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเงิน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ.
รับรอง
๒. มีประสบการณ์ในการทางานรวมไม่ต่ากว่า ๓ ปี
๓. มีประสบการณ์ในการทางานด้านการเงินไม่ตากว่
่ า ๒ ปี
๔. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

-๕-

