แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

-ว่างตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3103-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภท/ระดับ
วิชาการ/ชานาญการ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
สานักปลัดเทศบาล
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบตั งิ าน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจยั จราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ก. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ตัวชี้วดั
1

2

3

4

รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้ าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร
รวบรวมข้อ มูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้อ งต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุท ธ์ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่น หรือ ทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง เพื่อ วางแผนก าหนด
แผนการปฏิบตั งิ านหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจทีก่ าหนดไว้
วิเคราะห์นโยบายขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรือ นโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สัง คม การเมือ ง การบริห าร และเสนอข้อ คิด เห็น เพื่อ ช่ ว ยจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบตั งิ าน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

5

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็ นต่างๆ เพื่อ ประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่อ งมือ วิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อนา
ไปจัดทาแผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชีว้ ดั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้อ มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจยั และจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ
ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การจราจร เพื่อนามาประกอบในการ
วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อ สร้างซ่อ มแซม รื้อ ย้าย สิ่ง
อานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทัง้ ประมาณการผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
จากการก่อสร้างนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รบั และจัดหาแนวทางในการบรรเทา
ปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
ช่วยตรวจสอบสัญญาของผูร้ บั เหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิง่ ก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทัง้ ทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใส
และเป็ นธรรม
ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดระเบียบจราจร
ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อ มูล ทัง้ จากผลการด าเนิ น งานที่ผ่ า นมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อพืน้ ที่
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ข. ด้านการวางแผน
ที่
1
2
3

2

ตัวชี้วดั

วางแผนการทางานที่รบั ผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ทีก่ าหนด
วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดในโครงการ
ของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาฯรายจ่ายประจาปี

ค. ด้านการประสานงาน
ที่
1

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

ประสานการท างานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีม งานหรือ หน่ วยงาน เพื่อ ให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนด
ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

ง.ด้านการบริการ
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

1

รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการจัดทาแผนงานโครงการ

2

ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปั ญหา และชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานนโยบายและแผนหรืองาน
การจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบตั งิ าน
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจยั ด้านการจราจร เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจยั และให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

3

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กาหนด

ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน
ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและแผนยุทธศาสตร์
8. ความรูเ้ รื่องการติดตามประเมินผล
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
ระดับ 3
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
ระดับ 2
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
ระดับ 2
4.การบริการเป็ นเลิศ
ระดับ 2
5.การทางานเป็ นทีม
ระดับ 2

ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
3
3
ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
2

สมรรถนะประจาสายงาน
1.การแก้ไขปั ญหาและดาเนินการเชิงรุก
2.การคิดวิเคราะห์
3.การสั ่งสมความรูแ้ ละความเชียวชาญในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

