แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
..............................................
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งเลขที่ 66-2-06-2104-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง)
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง
ประเภท/ระดับ

ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนวยกำร/ต้น
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
ปลัดเทศบำลตำบลจรเข้สำมพัน
บริหำรงำนท้องถิ่น/กลำง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก หรือในฐำนะ
หัวหน้ำฝ่ำยที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร กำรจัดระบบงำน อำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่งมีลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.
อบต.กำหนด และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
ก. ด้านการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยแนวทำงด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อวำงแผนและจัดทำแผนงำนโครงกำรใน
กำรพัฒนำหน่วยงำน
2 ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำรหรือแผนกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนด้ำนงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ สังกัด
เพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดและสอดคล้องนโยบำย
และแผนกลยุทธ์ ของส่วนรำชกำรที่สังกัด

ตัวชี้วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร
หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน
เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนดไว
4 ร่วมวำงแผนและกำหนดนโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อ
ควบคุมดูแลให้ประชำชนในท้องถิ่นมี คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภำพอนำมัย
ที่ดีและปรำศจำกโรคระบำดต่ำงๆ
5 ร่วมวำงแผนแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงกำหนดและ
พัฒนำมำตรฐำนและกลวิธีกำรดำเนินงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจำกัดทำงด้ำน
งบประมำณบุคลำกร และเวลำ
6 ค้นคว้ำ ประยุกต์ เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับงำนใน
ภำรกิจของหน่วยงำนในภำพรวมเพื่อนำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน
ระบบงำนหรือกระบวนกำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
7 วำงแผนกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรส่งเสริม
สุขภำพกำรเฝ้ำระวังกำรป้องกันและควบคุมโรคกำรรักษำพยำบำลและกำร
ฟื้นฟู สุขภำพกำรควบคุมโรคสัตว์สู่คนกำรคุ้มครองผู้ บริโภคกำรส่งเสริม
บำรุงรักษำและคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรควบคุมมลพิษกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกำรสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกำรจัดกำรคุณภำพน้ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติที่
เกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สำมำรถวำงแผนให้สอด
คล้องกับปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
8 ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โปร่งใสและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
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ข. ด้านการบริหารงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 จัดระบบงำนและปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2 มอบหมำย กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
4 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์ภำครัฐ เอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อ

ตัวชี้วัด

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ประชำชนผู้รับบริกำร
5 ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจำรณำให้ควำมเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ

คณะทำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ ในประเทศและต่ำงประเทศ

6 มอบหมำยตรวจสอบติดตำมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ กำรรักษำพยำบำล กำร
ส่งเสริมสุขภำพกำรควบคุมโรค กำรสุขศึกษำกำรสุขำภิบำลและอนำมัย
สิ่งแวดล้อม กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
กำรส่งเสริมบำรุงรักษำและคุ้มครองคุณภำพสิ่งแวดล้อมกำรจัดกำรมลพิษกำร
จัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกำรจัดกำรคุณภำพน้ำคุณภำพอำกำศฯลฯ เพื่อ
อำนวยกำรให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี มีอนำมัยและได้รับบริกำรที่รวดเร็วถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพสูงสุด
7 มอบหมำยตรวจสอบติดตำมให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลกำรตรวจ
ควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่ รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตำม
กฎและระเบียบที่กำหนดไว้ ควบคุมดูแลกำรสุขำภิบำลหรือกำรเฝ้ำระวังโรคเพื่อ
ตัดวงจรกำรระบำดของโรค และให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี
8 ตอบปัญหำชี้แจงและดำเนินกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำรงำนตำมภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยเช่นเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุเป็นต้นเพื่อควบคุมให้ภำรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
9 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐเอกชนและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนและอำนวยกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
10 กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนในกำรศึกษำ วิจัยเพื่อพัฒนำมำตรฐำนและใช้ในกำรดำเนินงำนกำร
เสนอแนวทำงและกำหนดกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนและวิธีกำรดำเนินงำนกำร
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน
11 จัดระบบกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตลอดจนวิเครำะห์ผลดี ผลกระทบ
ปัญหำอุปสรรค เพื่อให้กำรสนับสนุนหรือทำกำรปรับปรุงแก้ไข
12 อำนวยกำร ปฏิบัติงำนและสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 จัดระบบงำนและอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนได้สอดคล้องกับภำรกิจ
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ
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2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ตำมที่กำหนด
3 ให้คำแนะนำ ปรึกษำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ
บัญชำเพื่อให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
4 จัดรูปแบบและวำงแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในองค์กรให้มี ควำม
เหมำะสมและมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรปฏิบัติงำนโดยกำหนดหรือมอบอำนำจให้
เจ้ำหน้ำที่ที่มีลักษณะงำนสอดคล้องหรือเกื้อกูลกันสำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้
ทุกตำแหน่งเพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมล่องตัว
และมีควำมต่อเนื่อง
5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำนที่ กำกับให้มีควำมเชี่ยวชำญ
และสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน
ง.ด้านการบริหารงบประมาณ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
1 กำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิดประสิทธิภำพควำม
คุ้มค่ำและเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุให้เกิดควำมโปร่งใสและถูกต้องตำม
ระเบียบเพื่อให้กำรใช้งบประมำณเกิดควำมคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อกำรปฏิบัติงำน
ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ทั้งด้ำนงบประมำณอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรทำงำนเพื่อให้
กำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจ
พิจำรณำนำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำดำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน
2 ร่วมหรือบริหำรและกำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกรหรือ
งบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้กำรจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตำมที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน

ตัวชี้วัด

ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
1. ควำมรู้เรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
2. ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและแผนยุทธศำสตร์
3. ควำมรู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผล
4. ควำมรู้เรื่องระบบกำรจัดกำรองค์กร
5. ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6. ควำมรู้เรื่องสถำนกำรณ์ภำยนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
7. ควำมรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
8. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร
9. ควำมรู้เรื่องกฎหมำย (ที่รับผิดชอบ)
10. ควำมรู้เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและระเบียบพัสดุ
11. ควำมรู้เรื่องกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่ำงๆ เช่นกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทำงสุขภพ(HIA)ฯลฯ

ระดับที่ต้องการ
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1

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

ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน
ทักษะกำรบริหำรข้อมูล
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะกำรประสำนงำน
ทักษะกำรบริหำรโครงกำร
ทักษะในกำรสื่อสำรกำรนำเสนอ และถ่ำยทอดควำมรู้
ทักษะกำรเขียนรำยงำนและสรุปรำยงำน
ทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำร

สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องและจริยธรรม
3.ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบงำน
4.กำรบริกำรเป็นเลิศ
5.กำรทำงำนเป็นทีม

ระดับที่ต้องการ
1
1
2
2
1
1
2

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
1.กำรเป็นผู้นำในกำรเปลี่ยนแปลง
2.ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้นำ
3.ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคน
4.กำรคิดเชิงกลยุทธ์

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจาสายงาน
1. กำรแก้ไขปัญหำและดำเนินกำรเชิงรุก
2. กำรวำงแผนและกำรจัดกำร
3. กำรสร้ำงให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
4. ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น
5. สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

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

