
แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)            
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

 

 
 

นางสาวยุวธดิา  ขะจ๋อม 
ต าแหน่ง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

ต าแหน่งเลขที ่ 12-2-05-4101-002 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบรหิารงาน   เจา้พนักงานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    เจา้พนักงานธุรการ 
ประเภท/ระดบั    ทัว่ไป/ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)    กองช่าง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 
ชื่อต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 
ประเภท/ระดบั     อ านวยการ/ระดบัตน้ 
 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   

ปฏิบตัิงานในฐานะหวัหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโดยต้องก ากับแนะน า
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูร้่วมปฏบิตังิาน โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานดา้นการ
ธุรการปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปัญหาทีค่่อนขา้งยากและปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืปฏบิตังิาน
ในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีม่ปีระสบการณ์ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใชผู้ส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโดยใช ้ความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานการ ธุรการปฏบิตังิานทีต่อ้งตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปัญหาทีค่่อนขา้งยากและปฏบิตังิาน
อื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนท่ี  3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ก. ด้านการปฏิบติัการ 
 

ท่ี หน้าท่ีรบัผิดชอบหลกั ตวัช้ีวดั 

1 วางแผนการปฏบิตังิานการจดัอตัราก าลงัและงบประมาณของหน่วยงานในความ
รบัผดิชอบเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 



ท่ี หน้าท่ีรบัผิดชอบหลกั ตวัช้ีวดั 

2 มอบหมายงานก ากบัดแูลและตรวจสอบการปฏบิตังิานธุรการ งานสารบรรณงานพสัดุ
งานบรหิารทัว่ไปเพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

3 จดัท าและเกบ็รวบรวมขอ้มลูทะเบยีนเอกสารทะเบยีนประวตัหิลกัฐานเกีย่วกบับุคลากร
เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาและน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4 จดัเตรยีมแผนการจดัซื้อจดัหาอนุมตักิ าหนดแผนการจดัซื้อพสัดคุรุภณัฑ ์ ประจ าปี 
เพื่อใหก้ารจดัซื้อครุภณัฑท์ีม่คีณุภาพ 

5 ควบคุมและดแูลการด าเนินการเกีย่วกบัการจดัซื้อจดัหาการจดัเกบ็การรกัษา การ
เบกิจ่ายการลงทะเบยีนเกีย่วกบัพสัดุครุภณัฑ ์ยานพาหนะแบะอาคารสถานทีเ่พื่อใหม้ี
สภาพพรอ้มใชง้านและสนับสนุนการปฏบิตัไิดอ้ย่างเตม็ที ่

 

6 ควบคุมและดแูลการรวบรวมสถติแิละเกบ็ขอ้มลูการบนัทกึการลงเวลาวนัลาการฝึกอบรม 
และการสรุปเวลาการปฏบิตังิานราชการของบคุลากรและลูกจา้ง เพื่อใหม้ขีอ้มลูและ
รายงานสรุปการปฏบิตัริาชการทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้

7 อ านวยความสะดวกในการประชมุสมัมนาบนัทกึการประชุมและจดัท ารายงานการประชุม
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมหีลกัฐานในการประชุม 

8 พฒันางาน ปรบัปรุงระบบงาน ในความรบัผดิชอบ เพื่อใหร้ะบบงานม ีความสะดวกและ
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

9 ประสานงานกบัหน่วยงานราชการเอกชนหรอืประชาชนเพื่อขอความช่วยเหลอืหรอืความ
ร่วมมอืในงานอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

10 ศกึษาและตดิตามเทคโนโลย ีองค ์ความรูใ้หม่ ๆกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานสารบรรณงานธุรการงานบรหิารทัว่ไปงานการบรหิารงานบุคคลงานพสัดุ 
ครุภณัฑ ์งานงบประมาณงานประชาสมัพนัธ ์และงานประชุมเพือ่น ามาประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตั ิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 
ข. ด้านการก ากบัดแูล 

ท่ี หน้าท่ีรบัผิดชอบหลกั ตวัช้ีวดั 

1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตั ิงานของเจา้หน้าที ่เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

2 ตดิตามประเมนิผลใหค้ าปรกึษาแนะน าแกไ้ขปัญหาการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
ระดบัรองลงมาเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ 

 
ค.ด้านการบริการ 

ท่ี หน้าท่ีรบัผิดชอบหลกั ตวัช้ีวดั 

1 ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดร้บัความร่วมมอืสนับสนุนการ
ปฏบิตัภิารกจิของหน่วยงาน 

 

2 อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนและผู ้มาตดิต่อราชการเพื่อใหไ้ดร้บัความ
สะดวก  รวดเรว็ตามกระบวนการปฏบิตังิาน 



ท่ี หน้าท่ีรบัผิดชอบหลกั ตวัช้ีวดั 

 ใหค้ าปรกึษาแนะน าตอบปัญหาหรอืชีแ้จงเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานในความ
รบัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและร่วมมอืปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
ส่วนท่ี 4 คณุสมบติัท่ีจ าเป็นในงาน (Job Specifications) 
 มคีุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการ ระดบัปฏบิตังิาน และ  
 1. ด ารงต าแหน่งหรอืเคยด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัปฏบิตังิาน และปฏบิตังิานดา้นธุรการหรอืงาน
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามที ่ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. ก าหนด มาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 6 ปี ใหล้ดเป็น 5 ปี ส าหรบั
ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มี
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนักงานธุรการ ระดบัปฏิบตัิงาน ขอ้ 3 หรอืด ารงต าแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. 
หรอื ก.อบต. เทยีบไดไ้ม่ต ่ากว่านี้ โดยจะตอ้งปฏบิตังิานดา้นธุรการหรอืงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามระยะเวลาทีก่ าหนดดว้ย  
ส่วนท่ี  5  ความรู้ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 
 

ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

2. ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยู่หวั 

2 

3. ความรูเ้รื่องธุรการและงานสารบญั 3 

4. ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

5. ความรูเ้รื่องการจดัการความรู ้ 2 

 
ทกัษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน 

ทกัษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 

1. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 2 

2. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์ 2 

3. ทกัษะการประสานงาน 2 

4. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 1 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่งประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์     ระดบั 2 
2.การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม  ระดบั 2 
3.ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน   ระดบั 2 
4.การบรกิารเป็นเลศิ    ระดบั 2 
5.การท างานเป็นทมี    ระดบั 2 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ ์    ระดบั 2 



2. การสัง่สมความรูแ้ละความเชีย่วชาญในสายอาชพี ระดบั 2 
3. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน ระดบั 2 

 
 
 
 
 
 

 


