16

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน

16

16

นายวันชัย ยอดจอก
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตําแหนงเลขที่ 66-2-08-2107-001
16

16

16

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

16

16

ผูอํานวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
อํานวยการทองถิ่น/ตน
กองการศึกษา

16

ปลัดเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
บริหารงานทองถิ่น/กลาง

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัว หน า ฝ ายที่ มี ลั ก ษณะงานเกี่ ย วกั บ การวางแผน บริ ห ารจั ดการ การจั ด ระบบงาน อํ า นวยการ สั่ ง ราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
ก. ดานการวางแผน
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 รวมวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานดานการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา
นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน สงเสริมศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น ใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 รวมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานการจัดการศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด

ตัวชี้วัด

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด
4 รวมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหนวยงานดานงานการศึกษาที่สังกัด
รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากรและเวลา

ตัวชี้วัด

ข. ดานการบริหารงาน
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 จัดระบบงานและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา สงเสริม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักเกณฑ มาตรฐานที่รัฐกําหนด ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนําไป
กําหนดนโยบายดานการศึกษาของหนวยงานตอไป
3 ควบคุมดูแลนิเทศและติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
อํานวยการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความ
พอเพียงและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อสรางให
เกิดองคความรูที่ถูกตองของประชาชนในพื้นที่
5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุก ในการพัฒนาทองถิ่น และ
นวัตกรรมที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อตอบสนองความตองการทางการ
ศึกษาของพื้นที่
6 ควบคุมดูแลกํารออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนในหนวยงานที่รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษา วิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย
เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ ตรงตามเวลาที่กําหนดไว

ตัวชี้วัด

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชําชนไดออกกําลังกาย
เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่
9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนําเสนอการ
ปรับปรุงโรงเรียนและระบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
10 มอบหมายกํากับดูแลตรวจสอบติดตามใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขใน
เรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดําเนินการตางๆตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
13 ชี้แจงขอเท็จจริงพิจารณาใหความเห็นขอเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆที่ไดรับแตงตั้งหรือเวทีเจรจาตางๆ
ในฐานะผูแทนหนวยงานเพือ่ รักษาผลประโยชนของราชการ
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 รวมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานไดสอดคลองกับ
ภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3 ใหคําแนะนํา ปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ง.ดานการบริหารงบประมาณ
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
1 รวมวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย พันธกิจและเปนไปตามเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด

ตัวชี้วัด

สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
สวนที่ 5 ความรูทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน
ระดับที่ตองการ
1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2
2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
2
3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
2
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
2
5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
1
6. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
1
7. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
1
8. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
2
9. ความรูเรื่องการสื่อสารสาธารณะ
2
10. ความรูเรื่องการจัดการความรู
2
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1. ทักษะการบริหารขอมูล
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอ และถายทอดความรู
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับที่ตองการ
1
1
2
2
1
1
2

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประกอบดวย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุงผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4.การบริการเปนเลิศ
5.การทํางานเปนทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
1.การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2.ความสามารถในการเปนผูนํา
3.ความสามารถในการพัฒนาคน
4.การคิดเชิงกลยุทธ

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจําสายงาน
1. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก
2. การวางแผนและการจัดการ
3. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
5. สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

สวนที่ 6 การลงนาม
ชือ่ ผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

