
   

แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
....................................................... 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ต าแหน่งเลขท่ี 2๐-3-08-2107-001 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักบริหารงานการศึกษา 
ประเภท/ระดับ    อ านวยการ/ต้น 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน   
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ประเภท/ระดับ     บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
 
ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดระบบงาน อ านวยการ ส่ังราชการ 
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
ก. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวางแผนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ท้ังในระบบ
และนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการ งานพฒันากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษา 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนด 
 

 
 

 
 



   

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามท่ีก าหนด 

 

4 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาท่ีสังกัด
รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา 

 
ข. ด้านการบริหารงาน 
 

ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 จัดระบบงานและปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐานท่ีรัฐก าหนด ท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 

2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทาการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อน าไป
ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

3 ควบคุมดูแลนิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
อ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความ
พอเพียงและเรื่องอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้
เกิดองค์ความรู้ท่ีถูกต้องของประชาชนในพื้นท่ี 

5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุก ในการพฒันาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการทางการ
ศึกษาของพื้นท่ี 

6 ควบคุมดูแลก ารออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วางแผนในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 



   

 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประช าชนได้ออกก าลังกาย 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี 

 

9 นเิทศการศกึษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและน าเสนอการ
ปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

10 มอบหมายก ากับดูแลตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

11 พจิารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่างๆตามภารกิจท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐั เอกชนและบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

13 ช้ีแจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในท่ีประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานต่างๆท่ีได้รับแต่งต้ังหรือเวทีเจรจาต่างๆ
ในฐานะผู้แทนหน่วยงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ 

 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้สอดคล้องกับ
ภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

 

2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบังคับบัญชา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

3 ให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
งานท่ีปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
ท่ี หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

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

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
2 

2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 2 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 2 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง 1 
6. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 1 
7. ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน 1 
8. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 2 
9. ความรู้เรื่องการส่ือสารสาธารณะ 2 
10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 

 
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 .................................... 

 
 
 
 
 
 


