แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
...................................................
ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ตำแหน่งเลขที่ 66-2-01-3102-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง)
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
วิชำกำร/ชำนำญกำร
สำนักปลัด เทศบำลตำบลจรเข้สำมพัน
งำนบริหำรงำนทั่วไป
หัวหน้ำสำนักปลัด
อำนวยกำร/ระดับต้น

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำนโดย
ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือปฏิบัติงำนใน
ฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสู งในด้ำน
กำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ศึกษำวิเครำะห์ ตรวจสอบประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2 ศึกษำรวบรวมตรวจสอบและวิ เครำะห์ ข้อมูลบุคคลจัดทำระบบสำรสนเทศ
ทะเบียนประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
3 ดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและประเมิน
ต่ำงๆเช่นกำรประเมินค่ำงำนของตำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำร
ประเมินคุณสมบัติและผลงำนของบุคคลเป็นต้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุ
ประสงค์ และเป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4 ศึกษำวิเครำะห์ สรุปรำยงำนจัดทำข้อเสนอและดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อเป็นฐำนข้อมูลบุคคล
ประกอบกำรกำหนดนโยบำยหรือ กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
5 ศึกษำวิเครำะห์ สรุปรำยงำนจัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดควำมต้องกำรและ
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ
กำรจัดหลักสูตรกำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำรวมถึงกำร
วำงแผนและเสนอแนะนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
6 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้ำงสร้ำง
องค์กรโครงสร้ำงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน และกำรแบ่ง
งำนภำยในของหน่วยงำน เพื่อให้มีโครงสร้ำงองค์กรโครงสร้ำงหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบและกำรแบ่งงำนภำยในที่ มีถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและสำมำรถ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุภำรกิจหลักอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
7 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน เสนอแนะ เพื่อกำรกำหนดตำแหน่งและ
กำรวำงแผนอัตรำกำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ศึกษำวิ เครำะห์สรุปรำยงำนจัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และดำเนิน
กำรเกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรรตั้งแต่กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือก
กำรสอบแข่งขันกำรโอนกำรย้ำยกำรเลื่อนระดับเป็นต้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ดำรงตำแหน่ง
9 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและทักษะ
ควำมสำมำรถของตำแหน่งงำนและกำหนดระดับตำแหน่งงำนให้สอดคล้อง
ตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบเพื่อสร้ำงควำมชัดเจนและมำตรฐำนของ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงำน และของแต่ละหน่วยงำนและ
ให้เป็นแนวทำงและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร
10 ศึกษำวิเครำะห์สรุปรำยงำนจัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรค่ำตอบแทน เพื่อกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
และบริหำรค่ำตอบแทนให้เกิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
11 ศึกษำรวบรวมตรวจสอบข้อมูลถ้อยคำข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินกำรทำง
วินัยกำรรักษำวินัยและจรรยำ
12 ให้คำปรึกษำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน และ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆที่ เกิดขึ้นแก่เจ้ำหน้ำที่ ในระดับรองลงมำในสำยงำนผู้
ร่วมงำนหรือหน่วยงำนต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงรำบรื่นและแล้วเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
13 ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ ใหม่ๆกฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ข. ด้านการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือ
โครงกำรของหน่วยงำนและแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
ค. ด้านการประสานงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ ควำมเห็นและ
คำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่นเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่ สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคล
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำร
ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
ง.ด้านการบริการ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเอกชนข้ำรำชกำรลูกจ้ำง
พนักงำนจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือประชำชนทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำต่อกำรฝึกอบรมดูงำนและแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
2 ให้คำปรึกษำแนะนำ และชี้ แจงแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องข้ำรำช กำร
ลูกจ้ำงพนักงำนจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทำงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูลนำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้กับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำร
ประมวลวิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์มำตรกำร
แผนงำนโครงกำรหลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำรตำรำคู่มือสื่อเอกสำรเผยแพร่ใน
รูปแบบต่ำงๆรวมทั้งพัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์วิธี กำรหรือประยุกต์นำ
เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้และกำรทำควำมเข้ำใจในเรื่องต่ำงๆที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตำมที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
1. ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
2. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ควำมรู้เฉพำะทำงในงำนที่รับผิดชอบ)
3. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว
4. ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรควำมรู้
5. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
6. ควำมรู้เรื่องงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
7. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
8. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร

ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
3
3

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

ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะกำรประสำนงำน
ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ทักษะในกำรสื่อสำรกำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร

ระดับที่ต้องการ
2
2
2
2
2
2
2

สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ
5.กำรทำงำนเป็นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
2. กำรคิดวิเครำะห์
3. กำรสั่งสมควำมรู้และควำมเชียวชำญในสำยอำชีพ
4. ควำมละเอียดรอบคอบและควำมถูกต้องของงำน

ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ได้จัดทำ ....................................

