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ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

    

การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
 

ค าบรรยายลักษณะงาน คือ เอกสำรที่ระบุงำนในหน้ำที่ทั้งหมดและสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
ความส าคัญหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานใหม่แบบ Role Profile 
กำรเขียนแบบบรรยำยลักษณะงำนจะท ำให้ส่วนรำชกำรได้ประโยชน์ ดังนี้ 

o กำรออกแบบต ำแหน่งงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมต้องกำรขององค์กร 

o ท ำให้มีควำมชัดเจนของบทบำทหน้ำที่ของแต่ละต ำแหน่งงำน ที่มีรำยละเอียดมำกกว่ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
(Job Specification) 

o ใช้เป็นข้อมูลในกำรอธิบำยให้เกิดควำมชัดเจนว่ำบุคคลควรจะท ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อะไร (Contributions) และท ำ
อย่ำงไรจึงจะได้ผลสัมฤทธิ์นั้น (Competencies) เพ่ือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและกำรบรรลุกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร 

o เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประสำนและบูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทุกขั้นตอน  (ดังรูป)  
เช่น กำรคัดสรรบุคลำกรเข้ำท ำงำนก็สำมำรถใช้ควำมชัดเจนจำกแบบบรรยำยลักษณะงำนว่ำต้องกำรบุคลำกรที่
มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะอะไรบ้ำงเพื่อให้ เหมำะสมกับงำน หรือกำรฝึกอบรมก็สำมำรถใช้กำร
ก ำหนดควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะจำกแบบบรรยำยลักษณะงำนเพ่ือไปก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ หรือกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนก็สำมำรถน ำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักไปก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับต ำแหน่งเพ่ือ
ใช้ประเมินควำมส ำเร็จของบุคคลได้ เป็นต้น 
 

 
 

กำรจัดท ำแบบบรรยำยลักษณะงำนนั้นจะเป็นพื้นฐำนหลักท่ีให้ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรสร้ำงควำม
ชัดเจนและเชื่อมโยงกับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลทั้งระบบของส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

 
 
 
 
 
 



2 

ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

    

 
 

ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา 
1. ทรำบลักษณะและขอบเขตงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ 
2. สำมำรถ แนะน ำบุคลำกรใหม่ให้รู้จักงำนและปฏิบัติงำนที่มีแนวทำงแน่นอนขึ้น 
3. กำรมอบหมำยงำนและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนชัดเจน 
4. กำรย้ำย หรือเลื่อนต ำแหน่ง 
5. กำรควบคุมไม่ให้เกิดงำนซ้ ำซ้อน 
6. กำรศึกษำหรือเปลี่ยนแปลงของงำนที่ปฏิบัติ 
7. กำรฝึกอบรมและพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ 

 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 

1. ทรำบลักษณะและขอบเขตของงำนที่ต้องปฏิบัติ 
2. มีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
3. มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของตน โดยเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติงำนกับค ำบรรยำยลักษณะงำน 

 
ประโยชน์ต่อองค์กร 

1.  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงขององค์กำรและกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม 
2.  วำงแผนอัตรำก ำลังได้ง่ำย มีหลักอ้ำงอิงและท ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.  กำรประเมินคำ่งำน และก ำหนดค่ำจ้ำงมีมำตรฐำนและกระท ำได้ละเอียดถี่ถ้วน 
4.  กำรย้ำย หรือเลื่อนต ำแหน่งงำนมีข้อมูลในกำรพิจำรณำชัดเจน 
5.  กำรหำควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
6.  กำรวำงแผนฝึกอบรม และพัฒนำบุคลำกร  กำรวิเครำะห์ทำงเดินของงำน เพ่ือปรับปรุงกำรท ำงำน 
7.  ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
8.  กำรเปรียบเทียบงำนในกำรส ำรวจค่ำจ้ำง 
9.  กำรปรับปรุงระบบงำน 
10. กำรขจัดงำนที่ซ้ ำซ้อนกัน 
11. กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
12.  กำรปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติงำน 
13.  เป็นเครื่องช่วยให้ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำใจในบทบำทตำมต ำแหน่งหน้ำที่ชัดเจน 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำยปุนวัชรพล  กำกแก้ว 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-00-1101-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักบริหำรงำนท้องถิ่น 
ประเภท/ระดับ   บริหำรท้องถิ่น/ระดับต้น 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ทุกส ำนัก/กอง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน -  
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผกัไหม 
ประเภท/ระดับ    - 
ส่วนที ่2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

บริหำรงำนในฐำนะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีลักษณะงำน
บริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำม
ยำกและคุณภำพของงำนสูง โดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำนวนมำกพอสมควร และปฏิบัติ
หน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ ควำมคำดหวังและ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงท้ังในด้ำน
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่ำงๆ 
เพื่อเป็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  

3 บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำร
จัดท ำงบประมำณ กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรประเมินผลงำน กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรตรวจสอบงำนเพื่อให้
เกิดกำรจัดแผนพัฒนำพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุด  

4 วำงแผนแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน กำรปรับกลไกวิธีบริหำรงำน กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและ
กำรใช้ทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมท่ีได้รับมอบหมำย ตลอดจนแนวทำงปรับปรุงกฎเกณฑ์ มำตรกำร 
มำตรฐำนในเรื่องต่ำงๆ ในท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  

5 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำง แนวนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้  

6 วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมขั้นตอนและน ำนโยบำยของผู้บริหำรไปปฏิบัติ เพื่อให้งำนสัมฤทธิ์ผล
ตำมวัตถุประสงค์ 

7 ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับแผนงำนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้กับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ข. ด้านการบริหารงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ช่วยสั่งรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหำ ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร เพี่อให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้  

 

2 ช่วยปรับปรุงแนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในเรื่อง
ต่ำงๆ เพื่อกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน  

3 ช่วยก ำกับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงำนท่ีได้รับมอบจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค เพื่อให้งำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

4 เสนอควำมเห็นหรือช่วยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐำนะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อกำร
พิจำรณำให้ควำมเห็น หรือกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง  

6 ประสำนงำนฝ่ำยบริหำร สภำ ฯ และส่วนรำชกำร เพื่อก ำหนดกรอบกำรบริหำรงบประมำณ (ตำม
หน่วยงำนหรือตำมแผนงำนให้ตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงบประมำณ)  

7 ก ำกับและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี และค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ
ก ำหนดไว ้ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

8 ก ำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม เพื่อน ำเสนอผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจเพื่ออ ำนวย
ควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน  

9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ เอกชน ประชำสังคมในระดับผู้น ำท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือ
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติรำชกำร  

ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ช่วยปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อกำร
บริหำรงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม  

 

2 ช่วยวำงแผนอัตรำกำลังของส่วนรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมกฎหมำย  

3 ช่วยบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงได้อย่ำงเป็นธรรม  

4 ก ำกับดูแล อ ำนวยกำร ส่งเสริมและเผยแพร่งำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกร และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและภำรกิจอื่นๆ  

5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำ  

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ช่วยวำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของหน่วยงำน เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ช่วยในกำรบริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

3 ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพื่อให้สนองตอบปัญหำควำมต้องกำร
ของประชำชนตำมแผนพัฒนำ  
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ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 
1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัว 
2 

2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร ์ 2 
3. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล 2 
4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 2 
5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ง 2 
6. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 
7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 
8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย(ควำมรูเ้ฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 
9. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 2 
10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 
11. ควำมรู้เรื่องกำรท ำงบกำรเงินและงบประมำณ 2 
12. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร 2 
13. ควำมรู้เรื่องกำรสื่อสำรสำธำรณะ 2 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 
1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 
2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 
3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 
4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 
5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 
6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 
7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 2 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 2 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 2 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 2 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 2  

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง      ระดับ 2 
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ       ระดับ 2 
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน       ระดับ 2 
4.กำรคดิเชิงกลยุทธ์         ระดับ 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรก ำกับติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ      ระดับ 2 
2.กำรแกไ้ขปัญหำอย่ำงมืออำชีพ       ระดับ 2 
3.สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น     ระดับ 2
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บบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำงสำวอ ำพร  ผักไหม 
                                                                                                                               หัวหน้ำส ำนักปลัด 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-01-2101-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักบริหำรงำนทั่วไป 
ประเภท/ระดับ   อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักปลดั 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนท่ัวไป 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล
งำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำน
อื่นตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ดำ้นงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และ
งำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำร
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  

 

2 ร่วมจัดท ำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำงๆ ซึ่ง
อำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำม
มั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดกำรน ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอื่นๆ ใน
อนำคตต่อไป  

3 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนงำนนโยบำยและแผน ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำน
เลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน หรืองำนรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วน
รำชกำรใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด  เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงดำ้นงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  

5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของหน่วยงำนใน
ภำพรวมเพื่อน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน  

 
 
ข. ด้านการบริหารงาน 
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ควบคุมดูแลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ข้อบัญญัติงบประมำณเพิ่มเติม และ
กำรโอนเปลี่ยนระบบงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่ก ำหนดไว้  

 

2 ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบำยของสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด สภำเทศบำล หรือสภำต ำบล รัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
นโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรท ำงำนของ
ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด  

4 ควบคุมดูแลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ข้อบัญญัติงบประมำณเพิ่มเติมและ 
กำรโอนเปลี่ยนระบบงบประมำณรำยจ่ำย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำทีก่ ำหนดไว ้ 

5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิก ำหนด  

6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำรจัดกำรงำน
ตำ่งๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์
และแจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำร
ส ำหรับกำรประชุม งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ 
งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งำนเป็นไปตำม
ระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด 

7 มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำนระเบียบและ
สัญญำ เพื่อให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่
ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

8 มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพื่อบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้
ประโยชน์จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

9 มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและแผน หรืองำน
จัดระบบงำน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  

10 มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
กำรสื่อสำรภำยในท่ีครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  

11 มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์ต่ำงๆ เช่น 
กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น เพื่อ
อ ำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

13 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ตำ่ง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำตำ่ง ๆ  
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ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำเพื่อให้เกิด
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติ  

 
ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  

 

2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้งด้ำน
งบประมำณ อำคำร สถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพื่อให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
     ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

2 

2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร ์ 2 
3. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล 2 
4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 3 
5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ง 2 
6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร 2 
7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 
8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 
9. ควำมรู้เรื่องกำรท ำงบกำรเงินและงบประมำณ 1 
10. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 
11. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 
1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 
2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 
3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 
4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 
5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 
6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 
7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 

 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์        ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง      ระดับ 1 
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ       ระดับ 1 
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน       ระดับ 1 
4.กำรคดิเชิงกลยุทธ์         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 2 
2.กำรวำงแผนและกำรจดักำร       ระดับ 2 
3.กำรสร้ำงให้เกดิกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน     ระดับ 2 
4.ควำมเข้ำใจพ้ืนท่ีและกำรเมืองทอ้งถิ่น   ระดับ 2 
5.สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2
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แบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำงณปภัช บวรศักดิโ์สภณ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-01-3103-001 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ช ำนำญกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักปลดั 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรนโยบำยและแผน 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรืองำนวิจัย ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผนหรอืด้ำนวิจัยจรำจร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำม ที่ได้รับมอบหมำย
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัต ิ
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ศึกษำ วิเครำะห์วิจัย และประมวลนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม จังหวัด และสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจกำรเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวำงแผนประกอบกำรก ำหนดนโยบำย และ
เป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคง 

 

2 ศึกษำวิเครำะห์ภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ทิศทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพื่อวำงแผนก ำหนดนโยบำย แผนงำน แผนงบประมำณ หรือ 
โครงกำรให้บรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

3 ประมวลและวิเครำะห์นโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และ
โครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง หรือควำมมั่นคง เพื่อช่วยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
แผนพัฒนำ 3 ปี แผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

4 ศึกษำวิเครำะห์วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร และพัฒนำระบบข้อมูล เพื่อช่วยก ำหนด นโยบำย 
แผนงำน โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 วิเครำะห์กลั่นกรองและจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนโครงกำรตลอดจนประเด็น นโยบำย
และมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

๖ ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำร และกำรปฏิบัติกำรของ องค์กรทั้งภำครัฐ
และเอกชนในทุกระดับพื้นที่และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงำนโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและนโยบำยที่ก ำหนด 
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๗ ด ำเนินกำรส ำรวจค ำนวณโครงสร้ำง และประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงซ่อมแซม รื้อย้ำย สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในระบบขนส่งสำธำรณะทำงบก รวมทั้งประมำณกำรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำก 
กำรก่อสร้ำงนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับและจัดหำแนวทำงในกำรบรรเทำปัญหำ
ที่อำจเกิดขึ้น 

๘ ตรวจสอบสัญญำของผู้รับเหมำเอกชนในกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สิ่งก่อสร้ำง
ทำงด้ำนกำรจรำจรทั้งทำงบกและทำงน้ ำ เพื่อให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใส
และเป็นธรรม 

๙ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ด้ำนกำรวิจัยจรำจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ควำมช ำนำญเพื่อให้ สำมำรถ
ผลิตผลงำนท่ีมีคุณภำพ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ ได้ 

๑๐ ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ จำกสภำวะ ภำยนอก จำก
นโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำ แผน
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 3 ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เหมำะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที ่

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน ระดับส ำนัก
หรือกอง และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์
ที่ก ำหนด 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็น และค ำแนะน ำ เบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำน วิเครำะห์นโยบำยและแผน ในระดับท่ี
ซับซ้อน หรืออ ำนวยกำรถ่ำยทอดฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

2 ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบฐำนข้อมูล เพื่อช่วยในกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลส ำหรับผู้ที่สนใจ 

3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงำนของส่วนรำชกำร เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

๔ อ ำนวยกำรในกำรจัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนค้นคว้ำวิจัยด้ำนจรำจร เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำวิจัยและให้บริกำรข้อมูลประชำชน หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๕ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อวำงแผนและเผยแพร่ด้ำนกำรจรำจรและกำรขนส่งแก่ หน่วยงำน
หรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องหรือประชำชนผู้สนใจ 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
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ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
     ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ)  2 
2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 
3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงตำมแนวพระรำชด ำร ิของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่ัว 
2 

4. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ ๒ 
5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 2 
6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 2 
7. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร ์ ๓ 
8. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมประเมินผล ๓ 

 
 

ทักษะทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 
1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล ๒ 
2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ ๒ 
3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 
4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 
5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ ๒ 
6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน ๒ 
7. ทักษะกำรเขียนหนงัสือรำชกำร 2 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ ๓ 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ ๒ 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ ๒ 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ ๒ 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ ๒ 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 2 
2.กำรคดิวิเครำะห ์         ระดับ 2 
3.กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 2 
4.ควำมละเอยีดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำยสรรพสิทธ์ิ วิทยำยนต ์
                                                                                          นิติกรช ำนำญกำร 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-01-310๕-001 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นิติกร…………………………………………………………… 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน  นิติกร……………………………………………………………… 
ประเภท/ระดับ   ประเภทวิชำกำร/ระดับปฏิบัติกำร……………………………………… 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)  ส ำนักปลดั……………………………………………… 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนท่ัวไป……………………………………………………………… 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง หัวหนำ้ส ำนักปลัด……………………………………………………………… 
ประเภท/ระดับ                              ประเภทอ ำนวยกำร/ระดับต้น 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ  

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงใน
ด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  
ส่วนที ่ 3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 พิจำรณำ ตีควำม ตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกบัระเบียบของ ทำงรำชกำรที่

มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเพื่อหำทำงแก้ไขท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์กับ 
หน่วยงำน  

 

2 ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อยกร่ำง แก้ไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกำศ 
หรือค ำสั่งต่ำง ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม 

3 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย ระเบียบ เทศบัญญตั ิข้อบังคับ  ประกำศ และ
ค ำสั่งต่ำง ๆ เพื่อน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัต ิ
ข้อบังคับ ประกำศและค ำสั่งตำ่ง ๆ  

4 ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำร ด ำเนินกำร
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำร
ด ำเนินกำร ใด ๆ ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบรหิำรรำชกำร และกำรด ำเนินคดีของ
หน่วยงำน เพื่อใช้เป็น แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

5 ช่วยให้ค ำปรึกษำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปญัหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับ กำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบตัิงำนไดบ้รรลผุลส ำเร็จและม ีประสิทธิภำพ  

6 ควบคุมและดูแลกำรตรวจทำนควำมถูกต้องของสัญญำร่ำงประกำศหรือเอกสำรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนนิติกำร เพื่อให้เอกสำรมคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตำม
ข้อก ำหนด กฎหมำยต่ำงๆ  

7 ควบคุม และดูแลกำรด ำเนินกำรทำงคดีต่ำง ๆ เช่น กำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรติดตำมหลักฐำน 
กำรสืบพยำน เป็นต้น เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส  
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ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วดั 

1 วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน และ
แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำ เบื้องต้นแก่สมำชิกใน
ทีมงำนหรือหน่วยงำนอ่ืน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด 

 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องตน้แก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย  

ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ใหค้ ำปรึกษำแนะน ำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หรือ จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกฎหมำย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยงำนเพื่อให้บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำม 
เข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบยีบดังกล่ำว และสำมำรถด ำเนินกำรปฏิบตัิงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และรวดเร็วและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  
 

 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3 เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด แก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องหรือในโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำใจใน 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น และสำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ใน
กำรปฏิบัติงำนได ้

4 จัดเก็บข้อมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่ เกี่ยวกับงำนนิติ
กำร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ประกอบกำร 
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำงๆ 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบตัิเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1.ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรูเ้ฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

2.ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 3 

3.ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็พระ
เจ้ำอยู่หัว 

2 

4.ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 

5.ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 3 

6.ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 3 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1.ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 3 

2.ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 2 

3.ทักษะกำรประสำนงำน 2 

4.ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 3 

5.ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 2 

6.ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรปุรำยงำน 2 

7.ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
8.ทักษะกำรสืบสวน 
  

2 
3 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 3 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 3 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 3 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 3 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 3 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1. กำรยดึมั่นในกฎเกณฑ ์    ระดับ 2 
2. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 2 
3. กำรละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำงสำวธิดำรตัน์  ค ำผำลำ 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-01-3102-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักทรัพยำกรบุคคล 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักทรัพยำกรบุคคล 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ปฏิบตัิกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักปลดั 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนท่ัวไป 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดบัต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรทำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
หรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วดั 

1 ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำมำตรฐำนหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสำรสนเทศ ทะเบียนประวัต ิ
เพื่อให้เป็นปจัจบุันและประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

3 ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรก ำหนดควำมต้องกำรและ ควำมจ ำเป็นใน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตร กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ และกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยหรือยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรม  

4 ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนจ ำแนกต ำแหน่งและประเมินผลก ำลังคนต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบกำรจัดท ำโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงำนและกำรแบ่งงำนภำยในให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และสอดคล้องตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5 ศึกษำ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์งำน เพื่อประกอบกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6 ศึกษำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำรจัดท ำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ต ำแหน่งและกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งให้สอดคล้องตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพื่อควำม
ชัดเจนและเหมำะสม ในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำน  

7 ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อประกอบกำรวำงหลักเกณฑ์กำรบริหำร ผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรบริหำรค่ำตอบแทน  

8 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบกำรด ำเนินกำร ทำงวินัย กำร
รักษำวินัยและจรรยำ  

9 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมลู เพื่อพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม  



17 

ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

    

ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วดั 

10 ด ำเนินกำรเกีย่วกบักระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร ตั้งแต่กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือก กำร
สอบแข่งขัน กำรโอน กำรย้ำย กำรเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง  

 

11 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน หรือโครงกำร 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิท์ี่ก ำหนด 

 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้ เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

 

2 ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำ ช้ีแจง ตอบปัญหำเบื้องต้นแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำน
หรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือประชำชนท่ัวไป เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์และ
มำตรกำรต่ำง ๆ  

3 ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรและกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 
2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 
3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  

พระเจ้ำอยูห่ัว 
1 

4. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 
5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 1 
6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 
7. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 2 
8. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร 2 
9. ควำมรู้เรื่องกำรท ำงบกำรเงินและงบประมำณ 1 
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      ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 
2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 
3. ทักษะกำรประสำนงำน 1 
4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 1 
5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 
6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 
7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 2 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 1 
2.กำรคดิวิเครำะห ์         ระดับ 1 
3.กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
4.ควำมรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน  ระดับ 1
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

นำงสำวรุ่งทิพย์  พำโยพัด 
นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-01-3102-001 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักจัดกำรงำนท่ัวไป…………………………………………………………… 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน  นักจัดกำรงำนท่ัวไป……………………………………………………………… 
ประเภท/ระดับ   ประเภทวิชำกำร/ระดับปฏิบัติกำร……………………………………… 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)  ส ำนักปลดั……………………………………………… 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนท่ัวไป……………………………………………………………… 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบญัชำโดยตรง หัวหน้ำส ำนักปลัด……………………………………………………………… 
ประเภท/ระดับ   ประเภทอ ำนวยกำร/ระดับต้น…………………………………………… 
ส่วนที่  ๒  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดบัต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวชิำกำรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชำในส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนมีควำมถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นไปแนวทำงที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนและงำนบริหำร
ทั่วไปในด้ำนต่ำงๆ เช่น งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี 
งำนประชำสัมพันธ์ งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ งำนสัญญำต่ำงๆ กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง งำนด้ำนเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

2 ช่วยปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกลั่นกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับ
กำรประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 

3 ช่วยด ำเนินกำรจัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆ 
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

4 ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมหรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บริหำรของหน่วยงำนเพื่อ
กำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 

5 ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนประวัติบุคคลของหน่วยงำน และจัดท ำฐำนข้อมูลส่วนบุคคลระดับ
หน่วยงำน เพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6 รวบรวมข้อมูลของข้ำรำชกำรพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ในกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน 

7 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน   
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

8 ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรของหน่วยงำน เช่น ช่วยจัดท ำฐำนข้อมูลจ่ำยตรง 
ค่ำรักษำพยำบำล ช่วยตรวจสอบ รวบรวม สถิติวันลำข้ำรำชกำร เพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ให้แก่
บุคลำกรของหน่วยงำน 

9 รวบรวมขอ้มลูและช่วยปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กำรจัดซื้อจดัจ้ำงแบบตำ่งๆ เช่น กำรตกลงรำคำ 
กำรสอบรำคำประกวดรำคำ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตำมระเบียบของส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ เพือ่ให้ได้วัสดุส ำนักงำนท่ีมีคณุภำพ ถูกต้อง ตรงตำมควำม
ต้องกำร 

10 ช่วยจัดท ำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ 
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบวัสดุต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

11 ร่วมปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้กิจกรรม/โครงกำร ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้รับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์อย่ำงทัว่ถึง 

๑๒ ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนส ำนักงำนในภำพรวมให้
บรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ 

 

ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวำงแผนงำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป งำนจัดกำรประชุม และงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ในควำม
รบัผิดชอบ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมเวลำและเป็นไปตำมแผนงำน วัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้

 

ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมทีก่ ำหนด 

 

2 ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้บริกำร ตอบปัญหำ ช้ีแจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูล
ที่ถูกต้อง เกิดควำมเข้ำใจในงำนท่ีรับผิดชอบ 

 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
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ส่วนที่ 5  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน 
1.  ควำมรูเ้กี่ยวกับหลักกำรบรหิำรจัดกำร ระดับที่ต้องกำร ๑ 
2.  ควำมรูเ้รื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร ระดับที่ต้องกำร ๑ 
  
ทักษะทีจ่ ำเป็นในงำน 
1.  กำรใช้คอมพิวเตอร ์ ระดับที่ต้องกำร ๒ 
2.  กำรใช้ภำษำอังกฤษ ระดับที่ต้องกำร ๒ 
3.  กำรค ำนวณ ระดับที่ต้องกำร ๒ 
4.  กำรจัดกำรข้อมลู ระดับที่ต้องกำร ๒ 
๕.  กำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน ระดับที่ต้องกำร ๒ 
สมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในงำน 
1.  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ระดับที่ต้องกำร ๑ 
2.  กำรบริกำรที่ด ี ระดับที่ต้องกำร ๑ 
3.  กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ ระดับที่ต้องกำร ๑ 
4.  กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องกำร ๑ 
๕.  กำรท ำงำนเป็นทีม ระดับที่ต้องกำร ๑ 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
1.  กำรคดิวิเครำะห ์ ระดับทีต่้องกำร ๑ 
2.  กำรมองภำพองค์รวม ระดับที่ต้องกำร ๑ 
3.  ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร ระดับที่ต้องกำร ๑ 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

      นำงสำวศิริพิรณุ  พุฒพันธ ์
      ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข  

                             ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๑-๓๖0๑-00๑ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ปฏิบตัิกำร/ช ำนำญกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   ส ำนักปลดั 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน สวัสดิกำรสังคม 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 

ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำน

ด้ำนวิชำกำรสำธำรณสุข ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๑ ศกึษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ส ำรวจ รวบรวม ข้อมูลทำง สถิติและวิชำกำร เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงำนด้ำน สำธำรณสุข กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรสุขำภิบำล เช่น กำร ส่งเสริม สุขภำพ 
กำรเฝ้ำระวังโรค กำรปฏิบัติงำนด้ำน สุขำภิบำลและกำรก ำหนดมำตรฐำนงำนสุขำภิบำล กำร 
ควบคุม ปูองกันโรคและภัยสุขภำพ และกำรฟื้นฟูสุขภำพ กำรบริกำรอนำมัยแม่และเด็ก กำร
วำงแผนครอบครัว กำร ส่งเสริมภำวะโภชนำกำร รวมทั้งกำรดูแลรักษำพยำบำล กำร จัดบริกำร
สุขภำพ กำรสุขศึกษำและ พฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัยสิ่งแวดล้อม พัฒนำระบบ
กลไกและกำร บังคับใช้กฎหมำย สำธำรณสุขเพื่อช่วยในกำรเสริมสร้ำงระบบ กำรสำธำรณสุขท่ีดี 

 

๒ สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวม ข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำน สำธำรณสุข 
กำรส่งเสริมสุขภำพและ สุขำภิบำลเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อประกอบกำรวำงแผนใน กำรปฏิบัติงำน 

 

๓ ติดตำมผลกำรศึกษำ วิเครำะห์และวิจัยงำนด้ำนสำธำรณสุข เพื่อน ำมำใช้ในกำร ปฏิบัติงำนให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ 

 

4 ร่วมพัฒนำเนื้อหำ องค์ควำมรู้ คุณภำพมำตรฐำนเกี่ยวกับงำน ด้ำนสำธำรณสุข และ ระบบบริกำร
สุขภำพโดยบูรณำกำร แบบองค์รวมว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำ เกี่ยวกับงำนด้ำน 
สำธำรณสุขและระบบบริกำรสุขภำพ และ จัดท ำคู่มือ แนวทำงปฏิบัติเอกสำรวิชำกำรสื่อสุขศึกษำ 
ประชำสัมพันธ์ เพือ่ให้ประชำชน มีควำมรู้สำมำรถป้องกันตนเองจำกโรคและภัยสุขภำพ 

 

5 ปฏิบัติกำรในกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัยสิ่งแวดล้อมกำร ควบคุมปูองกันโรคและภัยสุขภำพ กำร
เฝ้ำระวังโรค รักษำ เบื้องต้น และติดตำมฟื้นฟูสุขภำพในชุมชน ดูแลบ ำรุงรักษำ เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งำนเพื่อพัฒนำระบบบริกำร สำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง 
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๖ ช่วยจัดท ำฐำนข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำน สำธำรณสุข เช่น ข้อมูลของ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลำกร ทำงด้ำนบริกำรสุขภำพประชำกร สถำนะสุขภำพ ระบำด วิทยำ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภำพ สถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชน องค์กรภำคีเครือข่ำยเพื่อน ำมำใช้ในกำร 
วิเครำะห์ ในกำรปรับปรุง ระบบงำนสำธำรณสุขให้มี ประสิทธิภำพสูงขึ้น 

 

๗ ให้บริกำรคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษำเบื้องต้น สอบสวน สืบสวนโรค ติดตำมผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อ
กำรเฝ้ำระวัง ควบคุม ปูองกันโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภำพ และฟื้นฟู สุขภำพเพื่อให้
ประชำชนมีสุขภำพท่ีดี 

 

๘ ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมกำรท ำงำน ประเมินสถำน ประกอบกำร สถำนบริกำร สำธำรณะ สถำนที่
สำธำรณะ ทำงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรปูองกันควบคุมโรคและ  ภัยสุขภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

๙ ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อควำมสะอำดเช่นกำรรักษำควำม สะอำดของชุมชน กำรเก็บขยะของ
ชุมชน กำรจัดสุขำภิบำล ในโรงเรียนหรือที่อยู่อำศัย เป็นต้น เพื่อกำรปูองกันควบคุม โรคและภัย 
สุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและแก้ไขปัญหำหรือ เหตุร ำคำญที่กระทบต่อประชำชนในพ้ืนท่ี 

 

๑๐ ช่วยปฏิบัติงำนส่งเสริมควบคุมก ำกับมำตรฐำน กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับ กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรและผลิตภัณฑ์สุขภพ 

 

๑๑ ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำน สำธำรณสุข กำรส่งเสริม สุขภำพและ
สุขำภิบำลเพื่อก ำหนด นโยบำย แผนงำนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำน สำธำรณสุขและส่งเสริม
สุขภำพ 

 

๑๒ ช่วยด ำเนินกำรนิเทศงำน ควบคุม ติดตำมและประเมินผล ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำน ส่งเสริมสุขภำพ
และด้ำนสุขำภิบำล โดยกำรก ำหนดแบบฟอร์ม วิธีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตรงตำม เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว 

 

๑๓ จดัหำและจัดสรรเวชภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์กำรแพทย์ เพื่อให้เกิดควำมพร้อม และควำมรำบรื่น
ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพในพ้ืนท่ี 

 

๑๔ รวบรวมข้อมูลและประสำนงำนกับเครือข่ำยภำคีเช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.,สปสช. เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำร มีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสุขภำพของประชำชนในพ้ืนท่ี 

 

๑๕ รวบรวมข้อมูลและศึกษำเกี่ยวกับกำรเกิดโรคและกำร แพร่กระจำย กำรเฝ้ำระวัง และควบคุมกำร
ระบำดของโรค กำรสุขำภิบำลและสภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชน เพื่อ ประกอบกำรวำงแผน
กำรสุขำภิบำลที่เหมำะสมกับ สถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็นของท้องที ่

 

 
๒. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๑ วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำร ด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 

 

๒ วำงแผนวัดผล ประเมินผลกำรท ำงำนในหน้ำท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ในกำรท ำงำน 
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๓. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ตัวชี้วัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันท้ังภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว 

 

๒ ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

๓ ประสำนงำนในระดับกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชน และประชำชนทั่วไป  เพื่อขอควำม
ช่วยเหลือและร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรท ำงำนของหน่วยงำน 

 
๔.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๑ ตรวจสอบสภำพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพและ เหมำะแก่กำรน ำไปใช้งำนอยู่เสมอ
รวมทั้งสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข เพื่อให้กำรบริกำรดังกล่ำว
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น 

 

๒ สนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภำยในหน่วยงำน เพื่อเป็น
ควำมรู้และให้สำมำรถด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 

๓ ให้บริกำรทำงวิชำกำร เช่น กำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ เอกสำรสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อ
กำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในระดับต่ำงๆ ในงำนด้ำนสำธำรณสุข 

๔ ร่วมปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลำกร ที่มีควำม
ช ำนำญและปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๕ นิเทศงำนด้ำนสำธำรณสุขให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุข ประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อให้ สำมำรถปฏิบัติงำน
ในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

๖ อบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมเผยแพร่ด้ำนสำธำรณสุข กำรควบคุมโรค กำรสุขำภิบำล กำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันโรคและกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนต่ำงๆ แก่ประชำชน ครูนักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบ
ข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆที่เป็นประโยชน์และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 

ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรูเ้ฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ)     1  
2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ)     2  
3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว  1  
4. ควำมรู้เรื่องกำรจดักำรควำมรู ้        1  
5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจดักำรองค์กร        1  
6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ       1  
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน  

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน       ระดับท่ีต้องการ  
1. ทักษะกำรบริหำรข้อมลู         2  
2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์         1  
3. ทักษะกำรประสำนงำน         1  
4. ทักษะกำรกำรสืบสวน         2  
5. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร         1  
6. ทักษะในกำรสื่อสำรกำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้      1 
7. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรปุรำยงำน       1  
8. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร        1  
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย  

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ       ระดับ 2  
2.กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 2  
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1  
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ      ระดับ 1  
5.กำรท ำงำนเป็นทีม      ระดับ 1  

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1. กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ์       ระดับ 2  
2. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ    ระดับ 1  
3. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน    ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 
      นำงชนิดำภำ  รัตน์วิไสย 

      ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
                           ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๑-๔๑0๑-00๑ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ช ำนำญงำน 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนกั/กอง)   ส ำนักปลดั 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนบริหำรทั่วไป 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง หัวหน้ำส ำนักปลัด 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยต้องก ำกับแนะน ำตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรธุรกำรปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์
ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนกำร ธุรกำร
ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัตกิาร 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรปฏิบตัิงำนกำรจดัอัตรำก ำลังและงบประมำณของหน่วยงำนในควำม
รับผิดชอบเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 มอบหมำยงำนก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณงำนพัสดุ
งำนบริหำรทั่วไปเพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพบรรลตุำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3 จัดท ำและเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบยีนเอกสำรทะเบียนประวัตหิลักฐำนเกี่ยวกับบุคลำกร
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำและน ำไปใช้ประโยชน์ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4 จัดเตรียมแผนกำรจัดซื้อจดัหำอนมุัติก ำหนดแผนกำรจัดซื้อพัสดุครภุัณฑ์  ประจ ำปี 
เพื่อให้กำรจัดซื้อครุภณัฑ์ที่มีคณุภำพ 

5 ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรจัดซื้อจัดหำกำรจัดเก็บกำรรักษำ กำร
เบิกจ่ำยกำรลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุครุภณัฑ์ ยำนพำหนะแบะอำคำรสถำนท่ีเพื่อให้มี
สภำพพร้อมใช้งำนและสนับสนุนกำรปฏิบัตไิด้อยำ่งเต็มที ่

6 ควบคุมและดูแลกำรรวบรวมสถิตแิละเก็บข้อมลูกำรบันทึกกำรลงเวลำวันลำกำร
ฝึกอบรม และกำรสรุปเวลำกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของบุคลำกรและลูกจ้ำง เพื่อให้มี
ข้อมูลและรำยงำนสรุปกำรปฏิบตัริำชกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมระเบียบที่
ก ำหนดไว ้

7 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมสัมมนำบันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบร้อยและมีหลักฐำนในกำรประชุม 

8 พัฒนำงำน ปรับปรุงระบบงำน ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงำนมี ควำมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

9 ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนเพื่อขอควำมช่วยเหลือหรือ
ควำมร่วมมือในงำนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
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ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

10 ศึกษำและตดิตำมเทคโนโลยี องค์ ควำมรู้ใหม่ ๆกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนสำรบรรณงำนธุรกำรงำนบริหำรทั่วไปงำนกำรบรหิำรงำนบุคคลงำนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ งำนงบประมำณงำนประชำสัมพันธ์ และงำนประชุมเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ 

 

 
ข. ด้านการก ากับดูแล 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 ติดตำมประเมินผลให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีระดบั
รองลงมำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเปน็ไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

 
ค.ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบตัิ
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 

2 อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนและผู้ มำติดต่อรำชกำรเพื่อใหไ้ด้รับควำมสะดวก  
รวดเร็วตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

๓ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำหรือช้ีแจงเรื่องต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและร่วมมือปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

2. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

2 

3. ควำมรู้เรื่องธุรกำรและงำนสำรบัญ 3 

4. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

5. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 2 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 2 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 

4. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 
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สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 
 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ระดับ 2 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 2 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ    ระดับ 2 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม    ระดับ 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ ์   ระดับ 2 
2. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 2 
3. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 2 
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                               แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

อัตรำว่ำง 
                                                                                             ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-0๔-๒๑๐๒-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ในกำรบริหำรงำน   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักบริหำรงำนกำรคลัง 
ประเภท/ระดับ   อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองคลัง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนคลัง 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหนำ้หน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือในฐำนะหัวหน้ำฝำ่ย ทีม่ลีักษณะงำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำร 

ช่ือต ำแหน่งจัดกำร อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ไขปัญหำในงำน
ดำ้นกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนค่อนข้ำงสูงมำก โดยปกครองผู้
อยูใ่ต้บังคับบัญชำมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนท่ีตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำนกำรคลัง เพื่อวำงแผนและจัดท ำ
แผนงำนโครงกำรในกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

2 ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ด้ำนงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดเก็บรำยได้และงำนกำรพัสด ุ
หรืองำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์  

3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว ้ 

4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ำนกำรเงิน กำรคลังและงบประมำณ 
รวมทั้งเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำน เพื่อให้มีกำรบูรณำกำรแผนงำน กิจกรรม 
ขั้นตอนส ำคัญให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  

5 ร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำแผนที่ภำษี จัดหำพัสดุ กำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำไตรมำส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อกำรใช้งำน และกำรจ่ำยเงินเป็นไปตำม
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี  

6 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำนของ
หน่วยงำนที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  

7 วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม และกำรจ่ำยขำดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถำนะทำงกำรเงิน
กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินงบกลำง เงิน7
อุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร  
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ข. ด้านการบริหารงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหนำ้ที่ในหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  

 

2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

4 จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหำ 
อุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข  

5 ร่วมก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็นและตรวจสอบงำนกำรคลัง
หลำยด้ำนเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญช ีงำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ
และวิเครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรเงินกู้ งำนรับรองสิทธิ งำนเบิกเงินงบประมำณ 
งำนควบคุมกำรเบิกจำ่ย งำนกำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบสูงสุด  

7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกำรเงินกำรบัญชีตำ่งๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน รำยงำน
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หรือรำยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงที่
ก ำหนดไว้อย่ำงตรงเวลำ  

8 ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึง เพื่อให้
สำมำรถเก็บรำยได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

9 ตรวจสอบกำรเบิกจำ่ยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อและกำรจัดจ้ำงเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎระเบียบและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

10 ควบคุมและตรวจจ่ำยเงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอเบิกเงิน กำรน ำส่งเงิน และกำรน ำส่งเงิน
ไปส ำรองจ่ำย เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด  

11 วิเครำะห์ และเสนอข้อมูลทำงด้ำนกำรคลัง กำรเงิน กำรบัญชีและกำรงบประมำณเพื่อน ำไป
ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

13 ตอบปัญหำ ช้ีแจงและด ำเนินกำรเป็นกรรมกำรตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย เช่น เป็นกรรมกำร
รักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภำรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
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ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ ปริมำณงำนและ
งบประมำณเพื่อให้ปฏบิัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้ 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติ  

4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมเหมำะสม
และมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจให้เจ้ำหนำ้ที่ท่ีมีลักษณะงำน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ทุกต ำแหน่ง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิด
ควำมคล่องตัวและมีควำมต่อเนื่อง  

5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อพัฒนำ
เจ้ำหนำ้ที่ในหนว่ยงำนท่ีก ำกับให้มีควำมเช่ียวชำญและสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน  

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้

3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง และวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 

4 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทั้ง
ดำ้นงบประมำณ อำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพื่อให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

5 ร่วมหรือบริหำรและก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกร หรืองบประมำณตำมที่
ได้รับมอบหมำย เพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สงูสุด 

 
ส่วนที่  4  คณุสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร์ 2 

3. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล 2 

4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 2 

5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ง 2 
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6. ควำมรู้เรื่องกำรพฒันำบุคลำกร 2 

7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 

8. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 

10. ควำมรู้เรื่องกำรท ำงบกำรเงินและงบประมำณ 3 

11. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์GFMIS 2 

12. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบญัชี 3 

13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสด ุ 2 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 

5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง      ระดับ 1 
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ       ระดับ 1 
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน       ระดับ 1 
4.กำรคดิเชิงกลยุทธ์         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 2 
2.กำรวำงแผนและกำรจดักำร       ระดับ 2 
3.กำรสร้ำงให้เกดิกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน     ระดับ 2 
4.ควำมเข้ำใจพ้ืนท่ีและกำรเมืองทอ้งถิ่น   ระดับ 2 
5.สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 
นำงศรีสงวน  กระแสร ์

          นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
                        ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๔-๓๒๐๑-00๑ 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน นักวิชำกำรเงินและบญัชี 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิชำกำรเงินและบญัชี 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ช ำนำญกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองคลัง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนกำรเงิน/บัญชี 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ต้น 
ส่วนที่  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบตัิงำนเกี่ยวกับวิชำกำร
เงินและบัญชี ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที ่
ได้รับมอบหมำย  
ส่วนที่  3  หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก
งบประมำณเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อแสดงสถำนะทำงกำรเงินและใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ 
ถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำรบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 ปฏิบัติงำนและรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงินบัญชี และงบประมำณของหน่วยงำนเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รำบรื่น และแล้วเสรจ็ตำมเวลำทีก่ ำหนดไว ้

3 รวบรวมข้อมลูและรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

4 จัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับควำมจ ำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 ศึกษำวิเครำะห์ ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อให้กำร
ใช้จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำ
งบประมำณ 

6 ดูแลกำรรับและจ่ำยเงินสถำนะทำงกำรเงินตรวจสอบเอกสำรส ำคัญกำรรับ จ่ำยเงิน
เพื่อให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำรถูกตอ้งตำมระเบียบ
ปฏิบัติของรำชกำร 

7 ถ่ำยทอดควำมรู้ ดำ้นกำรเงินและบัญชีแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำเช่นให้ค ำแนะน ำใน
กำรปฏิบัติงำนวำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท ำคูม่อืประจ ำส ำหรับกำร
ฝึกอบรมและวิธีใช้อปุกรณเ์ครื่องมือท่ีถูกต้อง เป็นต้นเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนด 
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ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

8 ตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักฐำนและเอกสำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชี และงบประมำณเชน่กำรตั้งฎีกำเบิกจ่ำยเงินกำรน ำส่งเงินงบประมำณและเงิน
นอกงบประมำณสญัญำยมืเงินและเอกสำรต่ำงๆที่เกีย่วข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน เพื่อให้มีควำม
ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องตำมระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว ้

 

9 ศึกษำวิเครำะห์และด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงินต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเงินงบประมำณเงินใน
งบประมำณเงินนอกงบประมำณ เงินทดรองรำชกำร เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่ำงๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องเพือ่ให้กำรเบิกจ่ำยเงินเปน็ไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และตรงตำมระเบียบกำรเบิก
จ่ำยเงินท่ีก ำหนดไว ้

10 ศึกษำวิเครำะห์ ประมวลผลข้อมลูและตัวเลขทำงบัญชีและจัดท ำบัญชีทุกประเภทภำษี และ
ทะเบียนคุมต่ำงๆ ท้ังระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชี ประจ ำเดือน บัญชีเงินทด
รองรำชกำรทะเบยีนคุมรำยได้ น ำส่งคลังทะเบียนคุมใบส ำคัญทะเบยีนคุมเงินงบประมำณและ
เงินนอกงบประมำณ เพื่อให้งำนด้ำนกำรบัญชีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมมำตรฐำนบญัชี 
และสำมำรถตรวจสอบได ้

11 ร่วมประสำนงำนตรวจร่ำงบันทึกหนังสือโต้ ตอบหรือตอบปัญหำข้อหำรือ 
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิด้ำนกำรเงินกำรงบประมำณและกำรบัญชี เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรที่สนใจเกิดควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง 

12 วิเครำะห์ และจดัท ำงบกำรเงิน ประจ ำวันประจ ำเดือน/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยงำนทำงบัญชี  เพื่อน ำเสนอใหผู้้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบเกี่ยวกับฐำนะและธรุกรรมทำงกำรเงิน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

13 ตรวจสอบและจดัเก็บเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำบญัชี  เพื่อใช้ประกอบในกำรท ำ
ธุรกรรมและเป็นหลักฐำนในกำรอำ้งอิงทำงบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ตรวจสอบและด ำเนินธุรกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

14 ศกึษำและตดิตำมเทคโนโลยี องคค์วำมรู้ใหม่ ๆกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำน
กำรเงิน บัญชี  และงบประมำณ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ ในกำรปฏิบัตงิำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสดุ 

15 รวบรวมข้อมลูและรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อเสนอต่อผู้ บริหำร รวมถงึควบคุม ดูแลงบประมำณ
คงเหลือของหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบและควบคุมกำรจัดท ำและรำยงำนเงิน
รำยได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 

 

16 ด ำเนินกำรในเรื่องกำรเบิกจำ่ยเงินนอกงบประมำณต่ำงๆรวมทั้งเงินถ่ำยโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรท ำงำนท่ีรับผดิชอบร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด 

 

2 วำงแผนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันเวลำและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพ 

 ร่วมด ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วดั 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันท้ังภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้

 

2 ช้ีแจงและให้รำยละเอยีดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3 ประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรให้ค ำแนะน ำในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
เพื่อให้กำรจ่ำยเงินเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสมัฤทธ์ิผล 

4 ประสำนกำรท ำงำนกับหน่วยรำชกำรอื่นภำยในอ ำเภอจังหวัดและกรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5 ประสำนกำรท ำงำนของกลุ่มบุคคลและประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ก ำหนดและจัดท ำแผนกำรปฏิบัติ งำนของกลุ่มต่ำงๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 ช่วยให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดท ำกำรเงินและบญัชีให้กับกลุ่มต่ำงๆในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและประสำน
กำรท ำงำน แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยข้อบงัคับกับหน่วยงำนอ่ืน 
เพื่อให้ทรำบข้อมูลใหม่ ๆ และน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

 
ง.ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำตอบปญัหำและช้ีแจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชีที่ตนมี ควำมรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนท่ัวไปเพือ่ให้ผู้ ท่ีสนใจได้
ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆที่เปน็ประโยชน์ 

 

2 จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรบัปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมลูหรือระบบสำรสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี เพือ่ให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกจิของหน่วยงำนและ
ใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยแผนงำนหลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 

3 ให้บริกำรข้อมลูเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำนกำรเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวดัศรีสะเกษ ก ำหนด 
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ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

๑. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรูเ้ฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

๒. เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

๓. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็ 
    พระเจ้ำอยู่หัว 

1 

๔. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 

๕. ควำมรูเ้รื่องระบบกำรจดักำรองค์กร 1 

๖. ควำมรูเ้รื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 

๗. ควำมรู้เรื่องกำรท ำงบกำรเงินและงบประมำณ 2 

๘. ควำมรู้เรื่องระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 1 

๙. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 2 

๑๐. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจดัจ้ำงและกฎระเบียบพัสด ุ 2 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
      ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

      ๑. ทักษะกำรบริหำรข้อมลู 1 

 ๒. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

 ๓. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

 ๔. ทักษะกำรบรหิำรโครงกำร 1 

 ๕. ทักษะในกำรสื่อสำรกำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

 ๖. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

 ๗. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 

 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ    ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม    ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. กำรคิดวิเครำะห ์    ระดับ 1 
5. กำรบริหำรควำมเสี่ยง    ระดับ 1 
6. กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ ์   ระดับ 1 
7. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
8. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 1 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

นำงสำวหทัยทิพย์  อ่อนทุม 
          นักวิชำกำรจัดเก็บรำยไดป้ฏิบัติกำร  

                       ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๔-๓๒๐๓-00๑ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได ้
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ปฏิบตัิกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองคลัง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ต้น 
ส่วนที่  2  หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี ค่ำธรรมเนยีม และรำยได้อื่นๆ ตำมแนวทำงแบบอย่ำงข้ันตอนและวิธีกำรที่ชัดเจนภำยใต้กำร
ก ำกับแนะน ำตรวจสอบและปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
ส่วนที่  3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัตกิาร 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดเก็บภำษี โรงเรือนและที่ดินภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีป้ำย 
ค่ำธรรมเนียมคำ่เช่ำค่ำบริกำรและรำยได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำยระเบยีบเพื่อให้
กำรจัดเก็บรำยได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 เร่งรัดติดตำมตรวจสอบกำรจัดเกบ็ค่ำธรรมเนียมภำษีที่ค้ำงช ำระเพือ่ให้สำมำรถจดัเก็บ
ได้อย่ำงครบถ้วน 

3 ตรวจสอบกำรรับเงินเก็บรักษำน ำส่งเงิน และออกใบเสร็จในกำรจดัเก็บรำยได้เพื่อให้
เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 

4 รวบรวมข้อมลูเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บรำยได้และเกบ็รักษำหลักฐำนเพื่อ
เป็นขอ้มูลและรำยงำนเสนอผู้บังคบับัญชำตำมก ำหนดระยะเวลำ 

5 จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดเก็บรำยได้สถติิกำรจดัเก็บรำยได้แตล่ะประเภทรวมถึง
จัดเก็บข้อมลูที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมระบบงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องและสำมำรถค้นหำข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

6 ด ำเนินกำรรับเงินหรือควบคุมกำรรับเงินโดยใกล้ชิดควบคุมหรือจัดท ำทะเบียนต่ำงๆ
จัดเก็บรักษำหรือค้นหำเอกสำรหลกัฐำนและเรื่องของผู้เสียภำษีอำกรค่ำธรรมเนียมและ
รำยได้อื่นเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมลูในกำรด ำเนินงำน 

 

7 สอดส่องตรวจตรำเร่งรัดภำษีอำกรค่ำธรรมเนียมต่ำงๆและรำยได้อืน่ค้ำงช ำระควบคุม
หรือด ำเนินงำนเกีย่วกับกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนและปฏิบัติหน้ำท่ีเกีย่วข้อง 

8 ประสำนงำนในระดับฝ่ำยหรือกลุม่กับหน่วยงำนรำชกำร เอกชนหรอืประชำชนท่ัวไปเพื่อ
ขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือในงำนและแลกเปลีย่นควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
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ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำตอบปญัหำชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบญัชีแก่เจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำ
หน่วยงำนรำชกำรเอกชนและประชำชนท่ัวไปเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่
สนใจ 

 

2 ประสำนงำนในระดับกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนท่ัวไปเพื่อขอควำม
ช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว้ 

 

๒ ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๓ ประสำนงำนและให้ค ำแนะน ำกับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ช ำระภำษี เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว้ 

 
ง. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้
สำมำรถด ำเนินกำรด้ำนภำษีอำกรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

 

๒ ตอบปัญหำและช้ีแจงข้อซักถำมของประชำชนเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้ เพื่อให้ 
ประชำชนรับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆและน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๓ จัดท ำระบบสำรสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรรับช ำระภำษีและจัดเก็บภำษีนอกพื้นที่ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้เสียภำษ 

 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

2. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

1 

3. ควำมรู้เรื่องธุรกำรและงำนสำรบัญ 1 

4. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

5. ควำมรู้เรื่องบัญชีและระบบบญัชี 2 

6. ควำมรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสด ุ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

                                                                              นำงสำวภรณ์ทิพย์  ศรีรอง 
     เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 

                  ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๔-๓๒๐๓-00๑ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ช ำนำญงำน 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองคลัง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนกำรเงิน/บัญชี 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
ตำมแนวทำงแบบอย่ำงข้ันตอนและวิธีกำรที่ชัดเจนภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำตรวจสอบและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดท ำและปฏิบัติงำนด้ำนเอกสำรทำงกำรเงินและบัญชี ในระดับต้นเพื่อให้งำนเป็นไป
อย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 รวบรวมรำยละเอียดกำรจัดท ำงบประมำณเพื่อใ ช้ประกอบในกำรท ำงบประมำณ
ประจ ำปีของหน่วยงำนและจัดท ำแผนกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
เป็นไปตำมแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 

3 ด ำเนินกำรรับ-จ่ำยเงินตำมหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงิน เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรรับ-
จ่ำยเงินเป็นไปอย่ำงสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 

4 รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูสถิตเิอกสำรใบส ำคัญและรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ำยและสะดวกในกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรอ้ำงอิง
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ทำงกำรเงินและบัญชี 

5 ตรวจสอบและดู ควำมถูกต้องของเอกสำรส ำคญัทำงกำรเงิน เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องใน
กำรปฏิบัติงำน 

6 ร่ำงหนังสือโตต้อบต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรงบประมำณเพื่อให้เกิด
ควำมถูกต้องและตรงตำมมำตรฐำน และระเบียบที่ก ำหนดไว ้

7 ศึกษำและตดิตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ ใหม่ๆกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
งำนกำรเงินและบญัช ีเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
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ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำตอบปญัหำชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบญัชีแก่เจ้ำหน้ำท่ีระดับรองลงมำ
หน่วยงำนรำชกำรเอกชนและประชำชนท่ัวไปเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญแก่ผู้ที่
สนใจ 

 

2 ประสำนงำนในระดับกลุ่มกับหน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนท่ัวไปเพื่อขอควำม
ช่วยเหลือและควำมร่วมมือในงำนกำรเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำม
เชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

 
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่ 5 ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
       ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

๑. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ)     1 

๒. ควำมรูเ้รื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเดจ็ 
     พระเจ้ำอยู่หัว 

1 

๓. ควำมรูเ้รื่องธุรกำรและงำนสำรบัญ 1 

๔. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

๕. ควำมรูเ้รื่องบัญชีและระบบบัญชี 2 

๖. ควำมรูเ้รื่องจัดซื้อจัดจ้ำงและกฎระเบียบพัสด ุ 2 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
      ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

      ๑. ทักษะกำรบริหำรข้อมลู 1 

 ๒. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

 ๓. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

 ๔. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 

 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ    ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม    ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
9. กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ ์   ระดับ 1 
10. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
11. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 1 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

                                                                                        นำยพิเศษ  บุดดี 
               เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 

                            ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๔-๔๑๐๑-00๒ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ประเภท/ระดบั   ทั่วไป/ช ำนำญงำน 
ชื่อหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)  กองคลัง 
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน บริหำรงำนทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำรท้องถิ่น/ต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยต้องก ำกับแนะน ำตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรธุรกำรปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์
ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยใช้ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนกำร ธุรกำร
ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรปฏิบตัิงำนกำรจดัอัตรำก ำลังและงบประมำณของหน่วยงำนในควำม
รับผิดชอบเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 มอบหมำยงำนก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณงำนพัสดุ
งำนบริหำรทั่วไปเพื่อให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพบรรลตุำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

3 จัดท ำและเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบยีนเอกสำรทะเบียนประวัตหิลักฐำนเกี่ยวกับบุคลำกร
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำและน ำไปใช้ประโยชน์ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4 จัดเตรียมแผนกำรจัดซื้อจดัหำอนมุัติก ำหนดแผนกำรจัดซื้อพัสดุครภุัณฑ์  ประจ ำปี 
เพื่อให้กำรจัดซื้อครุภณัฑ์ที่มีคณุภำพ 

5 ควบคุมและดูแลกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรจัดซื้อจัดหำกำรจัดเก็บกำรรักษำ กำร
เบิกจ่ำยกำรลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุครุภณัฑ์ ยำนพำหนะแบะอำคำรสถำนท่ีเพื่อให้มี
สภำพพร้อมใช้งำนและสนับสนุนกำรปฏิบัตไิด้อยำ่งเต็มที ่

6 ควบคุมและดูแลกำรรวบรวมสถิตแิละเก็บข้อมลูกำรบันทึกกำรลงเวลำวันลำกำร
ฝึกอบรม และกำรสรุปเวลำกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของบุคลำกรและลูกจ้ำง เพื่อให้มี
ข้อมูลและรำยงำนสรุปกำรปฏิบตัริำชกำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตำมระเบียบที่
ก ำหนดไว ้

7 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมสัมมนำบันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุมเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปดว้ยควำมเรยีบร้อยและมีหลักฐำนในกำรประชุม 

8 พัฒนำงำน ปรับปรุงระบบงำน ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงำนมี ควำมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

9 ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนเพื่อขอควำมช่วยเหลือหรือ
ควำมร่วมมือในงำนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 

10 ศึกษำและตดิตำมเทคโนโลยี องค์ ควำมรู้ใหม่ ๆกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนสำรบรรณงำนธุรกำรงำนบริหำรทั่วไปงำนกำรบรหิำรงำนบุคคลงำนพัสดุ 
ครุภณัฑ์ งำนงบประมำณงำนประชำสัมพันธ์ และงำนประชุมเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ 

 

 
ข. ด้านการก ากับดูแล 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 

2 ติดตำมประเมินผลให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีระดบั
รองลงมำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเปน็ไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

 
ค.ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบตัิ
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 

2 อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนและผู้ มำติดต่อรำชกำรเพื่อใหไ้ด้รับควำมสะดวก  
รวดเร็วตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

๓ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบปัญหำหรือช้ีแจงเรื่องต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ
เพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจและร่วมมือปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

6. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

7. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว 

2 

8. ควำมรู้เรื่องธุรกำรและงำนสำรบัญ 3 

9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

5. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 2 

6. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 2 

7. ทักษะกำรประสำนงำน 2 

8. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 
 
 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ     ระดับ 2 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 2 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน   ระดับ 2 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ    ระดับ 2 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม    ระดับ 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
12. กำรยึดมั่นในหลักเกณฑ ์   ระดับ 2 
13. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 2 
14. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)         

ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 

                                                                              อัตรำว่ำง 
     ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏบิัติงำน 

                  ต ำแหน่งเลขท่ี ๕๕-3-0๔-๔๒๐๓-00๑ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  เจ้ำพนักงำนพัสด ุ
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   เจ้ำพนกังำนพัสด ุ
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/ปฏิบตัิงำน 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองคลัง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำรท้องถิ่น/ต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ ปฏิบัติงำนพัสดุตำมแนวทำง 
แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ส่วนที่  3  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ปฏิบัติงำนขั้นต้นเกีย่วกับงำนพัสดใุนกำรจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง กำรเกบ็รักษำ น ำส่ง กำรซ่อมแซม 
และบ ำรุงรักษำพัสด ุครุภณัฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพื่อให้อยู่ในสภำพดีพร้อมต่อกำร 
ใช้งำน  

 

2 ท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพสัด ุกำรเก็บรักษำใบส ำคญัหลักฐำนและเอกสำรเกีย่วกับ  
พัสด ุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในกำรด ำเนินงำน  

3 ร่ำงและตรวจสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโตต้อบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงำน พัสด ุ
 เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินงำน  

4 รำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสด ุเพื่อจัดท ำรำยงำน และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำใน
หน่วยงำน 

5 ศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับระเบียบงำนพัสด ุเพื่อร่วมพัฒนำให้ระเบยีบ กำร ปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

6 ช้ีแจงรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงำนพัสดุให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

7 จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจดัจ้ำงประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส หรือประจ ำปี งบประมำณ ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินให้ผู้บังคับบัญชำ ทรำบหลังกำรด ำเนิน
แล้วเสร็จ  

8  ศึกษำและตดิตำมเทคโนโลยีองคค์วำมรู้ใหม่ๆ  กฎหมำย และระเบยีบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ 
เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบตังิำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสดุ 
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ข. ด้านการก ากับดูแล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระเบยีบและวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบแก ่ผู้ร่วมงำน หรือ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อควำมเข้ำใจอันดีในกำรปฏิบตัิงำน และใหก้ำรด ำเนินงำนส ำเร็จลลุ่วง  

 

2 ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกัน ต่ำงหน่วยงำน หรือประชำชน ทั่วไป เพื่อ
ให้บริกำร หรือขอควำมช่วยเหลือในด้ำนท่ีตนรับผิดชอบ 

 
ข. ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

๑ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ 

 

๒ บริกำรข้อมูล ตอบปัญหำหรือช้ีแจงเรื่องต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแ ก่
ผู้บังคับบัญชำ บุคคล หรือหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนงำนต่ำงๆ ให้บรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว ้

 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

4. ควำมรู้เรื่องบัญชีและกำรจัดระบบบัญชี 2 

5.ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกฎระเบียบพสัด ุ 2 

6.ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 1 

5. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 
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สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1. กำรยดึมั่นในกฎเกณฑ ์    ระดับ 1 
2. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
3. กำรละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน  ระดับ 1 
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  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)            
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

อัตรำว่ำง                                                                                                      
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

เลขที่ต ำแหน่ง 55-3-0๕-๒๑๐๓-001 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักบริหำรงำนช่ำง 
ประเภท/ระดับ   อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองช่ำง 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ระดับ ต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองหรือหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัด
ระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนบริหำรงำนช่ำงและ
งำนของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ดำ้นงำนช่ำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด  

 

2 ก ำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้สอดคล้อง
นโยบำยและแผนกลยุทธข์องหน่วยงำนท่ีสังกัด  

3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน 
ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว ้ 

ข. ด้านการบริหารงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบติั ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด  

 

2 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้ 

3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้ 

4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำม
ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร  

5 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ เพื่อให้ภำรกิจเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และรักษำ
ผลประโยชน์ของรำชกำร   
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ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ
รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

 

2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้ 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ ให้มี
ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนท่ีปฏิบัติ  

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนดไว ้ 

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
     ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร์ 2 

3. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล 2 

4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 2 

5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ง 2 

6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร 2 

7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 

8. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 2 

10. ควำมรู้เรื่องกำรท ำจัดกำรควำมรู ้ 1 

11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะหผ์ลกระทบต่ำง ๆ เช่น กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 

     ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 

5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 2 
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สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง      ระดับ 1 
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ       ระดับ 1 
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน       ระดับ 1 
4.กำรคดิเชิงกลยุทธ์         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 2 
2.กำรวำงแผนและกำรจดักำร       ระดับ 2 
3.กำรสร้ำงให้เกดิกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน     ระดับ 2 
4.ควำมเข้ำใจพ้ืนท่ีและกำรเมืองทอ้งถิ่น   ระดับ 2 
5.สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

                                      นำยมำโนชญ์  โสศรสีุข 
          นำยช่ำงโยธำอำวุโส                                                                                         

เลขท่ีต ำแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๓๖๐๑-๐๐๑ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นำยช่ำงโยธำ 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นำยช่ำงโยธำ 
ประเภท/ระดับ   ทั่วไป/อำวุโส 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองช่ำง  
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนก่อสร้ำง 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบตัิงำนเกี่ยวกับงำน
ก่อสร้ำง ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบตัิงำนอ่ืนตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
ส่วนที ่ 3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ควบคุมกำรส ำรวจ กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรบ ำรุงรักษำและค ำนวณโครงสร้ำง ประมำณ
รำคำค่ำก่อสร้ำง เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 

 

2 ติดตำม ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำง เพื่อแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในขณะด ำเนินกำร 
เพื่อให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 

3 วำงแผนงำนในกำรส ำรวจ ออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรบ ำรุงรักษำและค ำนวณโครงสร้ำง 
ประมำณรำคำก่อสร้ำงของโครงกำรต่ำงๆ เพื่อกำรจัดท ำงบประมำณ 

4 ตรวจกำรจ้ำงและจัดเจำ้หน้ำท่ีไปควบคุมงำนก่อสร้ำง เพื่อให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๕ เป็นคณะกรรมกำรเปิดซองพิจำรณำคณุสมบัติของผู้ที่รับจำ้งที่มีควำมเหมำะสมตำมประเภท
โครงกำรก่อสร้ำงหรือกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส ำเร็จตำมเปำ้หมำยและ 

๖ ตรวจสอบกำรประมำณรำคำหรือกำรก ำหนดรำคำวัสดุก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง และงำน
ปรับปรุงภูมิทศัน ์ให้เป็นไปอย่ำงถกูต้องเหมำะสม 

๗ ก ำหนดแผนงำนในกำรออกแบบ ส ำรวจและค ำนวณโครงสร้ำง ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงและ
ควบคุมงำน เพื่อให้ตรงกับควำมตอ้งกำรของหน่วยงำน และงบประมำณที่ได้รับ 

๘ ปฏิบัติงำน และสนับสนุนงำนอ่ืนๆ ตำมที่ไดร้ับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลภุำรกิจท่ีก ำหนดไว ้

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนโยธำในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง             มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำกำรท ำงำนแก่สมำชิกในกลุ่มงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 
ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำแนะน ำ สนับสนุนด้ำนวิชำกำร ตอบปัญหำและฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนโยธำที่รับผิดชอบ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน หรือ
ประชำชนทั่วไป เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนงำนโยธำแก่ผู้ที่สนใจ และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 

2 ประสำนงำนท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน หรือประชำชนท่ัวไป เพื่อขอควำมช่วยเหลือ
และร่วมมือในงำนโยธำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เปน็ประโยชน์ต่อกำรท ำงำน
ของหน่วยงำน 

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

4. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 

5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 1 

6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 

7. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 1 

8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร์ 1 

9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ 2 

     ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 1 

5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 
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สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรคดิวิเครำะห ์    ระดับ 1 
2.กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.กำรให้ควำมรู้และสร้ำงสมัพันธ์   ระดับ 1 
4.ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 1 
5.ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ    ระดับ 1 
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                               แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)             
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 

                                                                                   นำงรุจิรำ  ดวงทอง 
                                                                                ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-0๘-๒๑๐๗-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
ประเภท/ระดับ   อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนบริหำรทัว่ไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 
ประเภท/ระดับ    บริหำรท้องถิ่น/ระดับ ต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มี
ลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล
งำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำน
อื่นตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็ก 
เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 

2 ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  

3 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน
กำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  

4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำนของ
หน่วยงำนด้ำนงำนกำรศึกษำที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  
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ข. ด้านการบริหารงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ ตัวชี้วดั 

1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำกำรสงเสริมพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มำตรฐำนที่รัฐก ำหนดทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
กำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ หน่วยงำน เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหนำ้ที่ในหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบ  

 

2 วำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อน ำไปก ำหนดนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป  

3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่ออ ำนวยกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีควำมเจริญก้ำวหนำ้และสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ 

4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพ้ืนท่ี  

5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที ่ 

6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนในหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตำมเวลำที่
ก ำหนดไว ้ 

8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกก ำลังกำย เพื่อส่งเสริมสุขภำพที่ดี
ของประชำชนในพ้ืนท่ี  

9 นิเทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและน ำเสนอกำรปรับปรุงโรงเรียนและระบบ
ตำ่งๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

10 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนด  

11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

13 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน
ตำ่ง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำตำ่ง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพื่อรักษำผลประโยชน์ของ
รำชกำร  

ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ
รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  

 

2 รว่มติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหนำ้ที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด 

3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนท่ีปฏิบัติ  
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ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย 
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

2 ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ 
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด  

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

2 

2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร ์ 2 

3. ควำมรู้เรื่องกำรตดิตำมและประเมนิผล 2 

4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 2 

5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ง 1 

6. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร 2 

7. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 1 

8. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 1 

9. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 2 

10. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ 2 

     ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 2 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 2 

5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

7. ทักษะกำรเขียนหนงัสือรำชกำร 2 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

 
 



56 

ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

    

 
 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 

1.กำรเป็นผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลง      ระดับ 1 
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ       ระดับ 1 
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน       ระดับ 1 
4.กำรคดิเชิงกลยุทธ์         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชิงรุก     ระดับ 2 
2.กำรวำงแผนและกำรจดักำร       ระดับ 2 
3.กำรสร้ำงให้เกดิกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน     ระดับ 2 
4.ควำมเข้ำใจพ้ืนท่ีและกำรเมืองทอ้งถิ่น   ระดับ 2 
5.สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   ระดับ 2 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 

อัตรำว่ำง 
นักวิชำกำรศึกษำ 

เลขท่ีต ำแหน่ง  55-3-08-3803-001 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักวิชำกำรศึกษำ 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักวิชำกำรศึกษำ 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ปฏิบตัิกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำน
ด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำงำนด้ำน
กำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและที่เกี่ยวข้อง  

 

2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำนกำรศึกษำ 
หลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  

3 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง กำรยุบรวมสถำนศึกษำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
จัดตั้ง หรือยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

5 ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก ำหนด 
เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ
กำรจัดกำรศึกษำ  

6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ 

7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร ศึกษำตำม
อัธยำศัย เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน   

8 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ  

9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรอืบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อ
เสนอขอประเมินวิทยฐำนะของครแูละบุคลำกร 

10 ประสำนและร่วมด ำเนินกำรเรื่องกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่ำตอบแทน หรือ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัด  
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

11 ประสำน สง่เสริมสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณสนับสนุน
โรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ 
เพื่อให้เด็กๆ ในพืน้ท่ีได้รับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีกำร
เติบโตที่ถูกต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย  

13 จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซ่ึงมรดกล้ ำค่ำ
ของท้องถิ่น  

14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงำน
กำรศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 วำงแผนกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันท้ังภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว ้  

 

2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 
ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและ แหล่งเรียนรู้ 
เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง  

 

2 ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมท้ังให้ค ำแนะน ำปรึกษำเบื้องต้นแก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษำและชุมชน ประชำชนท่ัวไป  

3 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรแนะ
แนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนวทำงกำร
เลือกอำชีพท่ีเหมำะสมกับบุคคลท่ัวไป  

4 เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสำรต่ำง ๆ รวมท้ังกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอื่นๆ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับงำน
กำรศึกษำเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ  

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
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ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
     ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

4. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 
 

5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 1 

6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 

7. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  
8. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร์  
9. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ 

1 
1 
2 

 

 
 

 

      ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

1. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

2. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

3. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

4. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 1 

5. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

6. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

7. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 

สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1. กำรคดิวิเครำะห ์    ระดับ 1 
2. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
3. กำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมสมัพันธ ์  ระดับ 1 
4. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 1 
5. ศิลปะกำรโนม้น้ำวจูงใจ     ระดับ 1 

 
 
 



60 

ค ำบรรยำยลักษณะงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักไหม 

    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

          อัตรำว่ำง 
นักพัฒนำชุมชน 

เลขท่ีต ำแหน่ง 55-3-11-3801-001 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน  นักพัฒนำชุมชน 
ช่ือต ำแหน่งในสำยงำน   นักพัฒนำชุมชน 
ประเภท/ระดับ   วิชำกำร/ปฏิบตัิกำร 
ช่ือหน่วยงำน (ส ำนัก/กอง)   กองสวัสดิกำรสังคม 
ช่ือส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน งำนสวัสดิกำรและกำรพัฒนำชุมชน 
ช่ือต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง ผู้อ ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม 
ประเภท/ระดับ    อ ำนวยกำร/ระดับต้น 
ส่วนที่ 2 หน้าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)   

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏบิัติงำนด้ำนวิชำกำร
พัฒนำชุมชน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย  
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยด้ำนพัฒนำชุมชน เพื่อจัดท ำแผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุ่มของประชำชนใน
ชุมชนประเภทต่ำง ๆ รวมถึงแสวงหำและพัฒนำศักยภำพของผู้น ำชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ำยองค์กรประชำชน  

 

2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยด้ำนพัฒนำชุมชน เพื่อก ำหนดมำตรกำรและกลไกในกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรบริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก รวมทั้งในกำรพัฒนำรูปแบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชนให้มีควำม
เหมำะสมกับพื้นที ่ 

3 ศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงำนพัฒนำชุมชน เพื่อหำแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำทีเ่หมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

4 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำ และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำชุมชน และระบบ
สำรสนเทศชุมชน เพื่อก ำหนดนโยบำย แผนงำน ตลอดจนก ำหนดแนวทำงหรือวำงแผนกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ  

5 เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้ำงควำม
สมดุลในกำรพัฒนำชุมชน และควำมมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำไปสู่ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่ำงยั่งยืน  

6 ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์ช้ีวัดด้ำนพัฒนำชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้ำนพัฒนำชุมชนที่ถูกต้อง
เหมำะสม ได้มำตรฐำน  

7 ส่งเสริมและด ำเนินกำรดำ้นกำรจัดกำรควำมรู้และภมูิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้ำงและพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชน  

8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆเพื่อให้
ประชำชนในชุมชนสำมำรถจัดท ำแผนชุมชน รวมทั้งวิเครำะห์ ตัดสินใจ และด ำเนินกำรร่วมกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินงำน
พัฒนำชุมชน  
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ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

9 ส่งเสริม สนับสนุนในกำรรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้ำนและเครือข่ำย
ประชำชน เพื่อส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ ควำมเข้ำใจ และควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำ
ชุมชนในท้องถิ่นของตน  

 

10 ดูแล ร่วมท ำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชน
ในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรำยได้ต่อครอบครัวใน
ด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือน  

11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ติดเช้ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิกำรที่พึงได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเครำะห์ ในกำรช่วยเหลือและสงเครำะห์ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  

12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพท่ีเหมำะสมแก่ประชำชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอำชีพสำมำรถ
เพิม่ผลผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน  

13 จัดท ำโครงกำรและงบประมำณ รวมถึงด ำเนินกำร โฆษณำและประชำสัมพันธ์และประเมินผลกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬำ 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยำวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่ำงไกลยำเสพติด เป็นต้น  

14 ส ำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในกำรพัฒนำชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสำมำรถน ำมำ
วำงแผนในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม  

15 แสวงหำ พัฒนำ ส่งเสริม ประสำนและสนับสนุนผู้น ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชน เพื่อให้รู้ถึง
บทบำทหน้ำท่ีและเกิดกำรพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถพัฒนำชุมชนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  

16 ดูแลและบริหำรตลำดกลำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชำชนมีตลำดจ ำหน่ำย
สินค้ำท่ีเป็นธรรม  

17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมำคมในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
เพื่อเกิดสวสัดิกำรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชำชนในชุมชน  

18 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
พัฒนำชุมชน เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

 
ข. ด้านการวางแผน 
ที ่ ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ ตัวชี้วดั 

1 วำงแผนกำรท ำงำนท่ีรับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก ำหนด 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตำมที่ก ำหนด 

 

2 ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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ง.ด้านการบริการ 
ที ่ ลักษณะงานที่ปฏิบติั ตัวชี้วัด 

1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนพัฒนำชุมชนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้มี
ควำมรู้และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  

 

2 เผยแพร ่ประชำสมัพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนเพื่อให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำคีกำรพัฒนำ ประชำชน ผู้น ำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ำยองค์กรชุมชน
และชุมชน  

 
ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตำมที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ก ำหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน 
      ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

10. ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

11. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนท่ีรับผิดชอบ) 1 

12. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยูห่ัว 

1 

13. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู ้ 1 

14. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร 1 

15. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 1 

16. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 1 

17. ควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรและแผนยุทธศำสตร์ 1 

18. ควำมรู้เรื่องสื่อสำรสำธำรณะ 2 

     ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับท่ีต้องการ 

8. ทักษะกำรบริหำรข้อมูล 1 

9. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร ์ 1 

10. ทักษะกำรประสำนงำน 1 

11. ทักษะกำรบริหำรโครงกำร 1 

12. ทักษะในกำรสื่อสำร กำรน ำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู ้ 1 

13. ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน 1 

14. ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร 1 
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สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบิัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       

1.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิ         ระดับ 1 
2.กำรยดึมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน     ระดับ 1 
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ         ระดับ 1 
5.กำรท ำงำนเป็นทีม         ระดับ 1 

 
 
สมรรถนะประจ าสายงาน  

1.กำรคดิวิเครำะห ์     ระดับ 1 
2.กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.กำรให้ควำมรู้และสร้ำงสมัพันธ์   ระดับ 1 
4.ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน ระดับ 1 
5.ศิลปะกำรโน้มน้ำวจูงใจ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


