แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

นายจักรกฤษณ์ เรือนโนวา
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-2103-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักบริหารงานช่าง
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
กองช่าง
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ปลัดเทศบาลตาบลเวียงสรวย
ประเภท/ระดับ
บริหารท้องถิน่ /ระดับกลาง
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่ วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่ าย ทีม่ ลี กั ษณะงานเกีย่ วกับการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั ่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ลักษณะหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
และปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ก. ด้านการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ตัวชี้วดั
1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงาน
ด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปั ตยกรรมทีส่ งั กัด เพื่อเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทัง้ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิข์ องหน่ วยงาน ให้สอดคล้อ ง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานทีส่ งั กัด

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ที่

ตัวชี้วดั

3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิข์ อง
หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว้

ข. ด้านการบริหารงาน
ที่
1

2
3
4
5

2
3

2

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

จัด ระบบงานและอัต ราก าลัง เจ้า หน้ า ที่ใ นหน่ ว ยงานให้ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ เพื่อ ให้ป ฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า
ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติง านของเจ้า หน้ าที่ในบัง คับบัญ ชา ให้ม ี
ความสามารถและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมงานทีป่ ฏิบตั ิ

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ
ที่
1

ตัวชี้วดั

จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบตั ิราชการของหน่ วยงาน เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้้
พิจารณาอนุ มตั ิ อนุ ญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่ วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้
ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ ์และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ บั บริการ
ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
ต่างๆ ที่ได้รบั แต่งตัง้ หรือ เวทีเจรจาต่างๆ เพื่อ ให้ภ ารกิจเป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ และรัก ษา
ผลประโยชน์ของราชการ

ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
1

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
และเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ติดตาม ตรวจสอบการใช้ท รัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิท ธิภ าพ ความคุ้ม ค่า และ
เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ตามทีก่ าหนดไว้

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กาหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน
ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
2. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและแผนยุทธศาสตร์

ระดับที่ต้องการ
1
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
ความรูเ้ รื่องการบริหารความเสีย่ ง
ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร
ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพืน้ ที่
ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
ความรูเ้ รื่องการทาจัดการความรู้
ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
ทักษะการบริหารข้อมูล
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการบริหารโครงการ
ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็ นเลิศ
5.การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
1.การเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลง
2.ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
3.ความสามารถในการพัฒนาคน
4.การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน
1.การแก้ไขปั ญหาและดาเนินการเชิงรุก
2.การวางแผนและการจัดการ
3.การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

2
2
2
2
2
2
2
1
2
ระดับที่ต้องการ
1
1
2
2
1
1
2

4.ความเข้าใจพืน้ ทีแ่ ละการเมืองท้องถิน่
5.สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิน่

ระดับ 2
ระดับ 2

