
   

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
นายชาญชัย  ทองดอนน้อย 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
ต าแหน่งเลขท่ี 20-3-05-2103-001 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักบริหารงานช่าง 
ประเภท/ระดับ    อ านวยการ/ต้น 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองช่าง 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝุาย/งาน   
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ประเภท/ระดับ     บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรอืฝุายท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ การจัดระบบงาน อ านวยการ ส่ังราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานงานบริหารงานช่างและงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
ก. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อวางแผนและจัดท าแผนงานโครงการในการ
พัฒนาหน่วยงาน 

 

2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานรวมท้ังเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ี สังกัด เพื่อ
เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการที่สังกัด 

3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงานตามท่ีก าหนดไว 



   

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

4 ร่วมวางแผนและก าหนดนโยบายสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี เพื่อ
ควบคุมดูแลให้ประชาชนในท้องถิ่นมี คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอนามัย
ท่ีดีและปราศจากโรคระบาดต่างๆ 

5 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางก าหนดและ
พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการด าเนินงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณบุคลากร และเวลา 

6 ค้นคว้า ประยุกต์ เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานใน
ภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพือ่น ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน
ระบบงานหรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7 วางแผนการให้บริการดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เช่น การส่งเสริม
สุขภาพการเฝูาระวังการปูองกนัและควบคุมโรคการรักษาพยาบาลและการ
ฟื้นฟู สุขภาพการควบคุมโรคสัตว์สู่คนการ 
คุ้มครองผู้ บริโภคการส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การควบคุมมลพิษการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการ
สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อมการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยการจัดการ
คุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ฯลฯเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และ
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้สามารถ
วางแผนให้ สอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 

8 ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 

 

ข. ด้านการบริหารงาน 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงานและปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 

2 มอบหมาย ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพือ่ให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์ภาครัฐ เอกชนและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

 



   

 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

5 ช้ีแจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในท่ี ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

6 มอบหมายตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลการ
ให้บริการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การสุขศึกษาการสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมช าติและ
ส่ิงแวดล้อมการส่งเสริมบ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมการจัดการ
มลพิษการจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยการจัดการคุณภาพน้ าคุณภาพอากาศ
ฯลฯ เพื่ออ านวยการให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัยและได้รับบริการที่
รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7 มอบหมายตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลการ
ตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่ รับผิดชอบเพื่อให้
เป็นไปตามกฎและระเบียบท่ีก าหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือการเฝูา
ระวังโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประช าชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  

8 ตอบปัญหาช้ีแจงและด าเนินการเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารงานตามภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายเช่นเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นต้นเพื่อควบคุมให้ภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐัเอกชนและบุคคลท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและอ านวยการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ี
ก าหนดไว้ 

10 ก าหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและใช้ในการด าเนินงานการ
เสนอแนวทางและก าหนดการพัฒนามาตรฐานงานและวิธีการด าเนินงานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี  เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

11 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนวิเคราะห์ผลดี 
ผลกระทบปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 

12 อ านวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 



   

ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้สอดคล้องกับภารกิจ 
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

 

2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

3 ให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับ
บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรให้มี ความ
เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานโดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกันสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ทุกต าแหน่งเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความล่องตัว 
และมีความต่อเนื่อง 

5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ในหน่วยงานท่ี ก ากับให้มีความเช่ียวชาญ
และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงานอย่างยั่งยนื 

 
ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ 

 

2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

3 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตาม
ระเบียบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดความ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 

4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ ท้ังด้านงบประมาณอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท างานเพื่อให้
การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาด าเนินการและ
ใช้จ่ายร่วมกัน 

5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรือ
งบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 



   

ส่วนที่  4  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
 
ส่วนที่  5  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1 

2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 2 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 2 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง 2 
6. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 
7. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 1 
8. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 2 
9. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ท่ีรับผิดชอบ) 2 
10. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ 1 
11. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่นการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม(EIA),ประเมินผลกระทบทางสุขภพ(HIA)ฯลฯ 
1 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล 1 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
3. ทักษะการประสานงาน 2 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 
5. ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 1 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 1 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 

 
 
 
 
 
 



   

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์    ระดับ 1 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ระดับ 1 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  ระดับ 1 
4.การบริการเป็นเลิศ    ระดับ 1 
5.การท างานเป็นทีม    ระดับ 1  
 

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 4 สมรรถนะ 
1.การเป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลง   ระดับ 1 
2.ความสามารถในการเป็นผู้น า   ระดับ 1 
3.ความสามารถในการพัฒนาคน   ระดับ 1 
4.การคิดเชิงกลยุทธ์    ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  ระดับ 2 
2. การวางแผนและการจัดการ   ระดับ 2 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ระดับ 2 
4. ความเข้าใจพื้นท่ีและการเมืองท้องถิ่น  ระดับ 2 
5. สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  ระดับ 2 

 
ส่วนที่  6 การลงนาม 

 
ช่ือผู้ตรวจสอบ .................................... 
 
วันท่ีท่ีได้จัดท า .................................... 

 
 
 
 
 
 
 


