แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

นางสาวยุวธิดา ขะจ๋อม
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-05-4101-002
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ทัวไป/ช
่
านาญงาน
กองช่าง
ฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง
ผูอ้ านวยการกองช่าง
อานวยการ/ระดับต้น

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยต้องกากับแนะนา
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูร้ ่วมปฏิบตั งิ าน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านการ
ธุรการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหาทีค่ ่อนข้างยากและปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือปฏิบตั งิ าน
ในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสบการณ์ซ่งึ ไม่จาเป็ นต้องใช้ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ ความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานการ ธุรการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งตัดสินใจหรือแก้ไขปั ญหาทีค่ ่อนข้างยากและปฏิบตั งิ าน
อื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ก. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
ที่
1

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
วางแผนการปฏิบตั งิ านการจัดอัตรากาลังและงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด

ตัวชี้วดั

ที่
2
3
4
5

6

7
8
9
10

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
มอบหมายงานกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ
งานบริหารทัวไปเพื
่
่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนเอกสารทะเบียนประวัตหิ ลักฐานเกีย่ วกับบุคลากร
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเตรียมแผนการจัดซื้อจัดหาอนุมตั กิ าหนดแผนการจัดซื้อพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ประจาปี
เพื่อให้การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ควบคุมและดูแลการดาเนินการเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดหาการจัดเก็บการรักษา การ
เบิกจ่ายการลงทะเบียนเกีย่ วกับพัสดุครุภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะแบะอาคารสถานทีเ่ พื่อให้มี
สภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่
ควบคุมและดูแลการรวบรวมสถิตแิ ละเก็บข้อมูลการบันทึกการลงเวลาวันลาการฝึกอบรม
และการสรุปเวลาการปฏิบตั งิ านราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพื่อให้มขี อ้ มูลและ
รายงานสรุปการปฏิบตั ริ าชการทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบทีก่ าหนดไว้
อานวยความสะดวกในการประชุมสัมมนาบันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม
พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงาน ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ระบบงานมี ความสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้
ประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลือหรือความ
ร่วมมือในงานอันเป็ นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ ความรูใ้ หม่ ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานสารบรรณงานธุรการงานบริหารทัวไปงานการบริ
่
หารงานบุคคลงานพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ งานงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ และงานประชุมเพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข. ด้านการกากับดูแล
ที่
หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
2 ติดตามประเมินผลให้คาปรึกษาแนะนาแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาเพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

ตัวชี้วดั

ค.ด้านการบริ การ
ที่
1
2

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้ได้รบั ความร่วมมือสนับสนุนการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงาน
อานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนและผู้ มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รบั ความ
สะดวก รวดเร็วตามกระบวนการปฏิบตั งิ าน

ตัวชี้วดั

ที่

หน้ าที่รบั ผิดชอบหลัก
ให้คาปรึกษาแนะนาตอบปั ญหาหรือชีแ้ จงเรื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบตั งิ าน และ
1. ดารงตาแหน่ งหรือเคยดารงตาแหน่ งประเภททัวไป
่ ระดับปฏิบตั งิ าน และปฏิบตั งิ านด้านธุรการหรืองาน
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็ น 5 ปี สาหรับ
ผู้มีคุ ณ สมบัติเ ฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง เจ้า พนั ก งานธุ ร การ ระดับ ปฏิบ ัติง าน ข้อ 2 และให้ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับ ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบตั ิงาน ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่ งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท.
หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบตั งิ านด้านธุรการหรืองานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามระยะเวลาทีก่ าหนดด้วย
ส่วนที่ 5 ความรู้ทกั ษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน
ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั
ความรูเ้ รื่องธุรการและงานสารบัญ
ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้

ระดับที่ต้องการ
2
2
3
2
2

ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
ทักษะที่จาเป็ นประจาสายงาน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็ นเลิศ
5.การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมั ่นในหลักเกณฑ์

ระดับที่ต้องการ
2
2
2
1

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

2. การสั ่งสมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ ระดับ 2
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2

