คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

นายช่างโยธา
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
ผู้อานวยการกองช่าง

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่
หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
โยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน 1. ด้านปริมาณ
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
คานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้าน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา
2. ด้านคุณภาพ
การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง
3. ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยช่างโยธา

จานวนคน
1

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม
สารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.ท.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานช่างโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับ
ปฏิบัติงาน ข้อ 2 และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับ ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ระดับ อาวุโส
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน และ
1. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงานช่างโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ช่างโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา ระดับชานาญงาน
นายช่างโยธา ระดับอาวุโส

คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
นักทรัพยากรบุคคล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นางปราณี อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นายรัชวัฒน์ชัย ชาญโพธิ์)
นายช่างโยธา
1 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ผู้อานวยการกองช่าง
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่
หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้าน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
บริหารงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวาง ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
โครงงาน การรวบรวมและสารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ 1. ด้านปริมาณ
ในงานออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
ครุภัณฑ์ และออกแบบคานวณด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ควบคุมงานก่อสร้าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และซ่อมแซม บารุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทาง
2. ด้านคุณภาพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา ตรวจรับงานงวด
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
เพื่อเบิกจ่ายเงิน ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและ
แจ่มใส และเป็นกันเอง
รายการ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและ
3. ด้านเวลา
ก่อสร้างของอบต. และบริการงานทั่วไปของหน่วยงาน ซึ่ง
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
ตาแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มี
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
ความรู้ความชานาญในวิชาช่างโยธา วิชาการทาง
4. ด้านค่าใช้จ่าย
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานช่างรังวัด งานช่าง
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
สารวจ ออกแบบคานวณวิศวกรรมต่าง ๆ งานด้าน
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
สวนสาธารณะ งานด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ
การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
คนงานทั่วไป

จานวนคน
1
1
1

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง
ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง
ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ผังเมือง
ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานวิศวกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ
1.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่างระดับต้น ข้อ 1 และ
2.2 ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
(2) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
(3) ประเภททั่วไป ไม่ต่ากว่าระดับชานาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.3 ปฏิบัติงานด้านงานช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการกองหรือผู้อานวยการส่วน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่างระดับต้น) หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี กาหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง
ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.3 ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในฐานะผู้อานวยการสานัก (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับต้น ข้อ 1 และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านการช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.1 ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง( นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2.2 ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
นักบริหารงานช่าง ระดับสูง
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
1.2. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
1.3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
1.4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
1.6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
1.7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมพื้นที่
1.8. ความรู้ที่จาเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระ
1.11. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาผู้บริหาร 4 สมรรถนะ
3.2.1 การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
3.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้นา
3.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน
3.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์
3.3 สมรรถนะประจาสายงาน
3.3.1 การแก้ไชปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.3.2 การวางแผนและการจัดการ
3.3.3 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.3.4 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
3.3.5 สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
นักทรัพยากรบุคคล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นางปราณี อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นายยุทธนา หมื่นอนันต์)
ผู้อานวยการกองช่าง
1 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
ผู้อานวยการกองช่าง

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่
หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและ เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
งานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวม
1. ด้านปริมาณ
ข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสาเนา พิมพ์
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอานวยความสะดวกต่างๆ และ
2. ด้านคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง
3. ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
-

จานวนคน
-

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึง่
ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
นักทรัพยากรบุคคล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นางปราณี อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาววณัชชา ปิ่นปัก)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
1 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ผู้ช่วยช่างโยธา
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
นายช่างโยธา

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่
หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
โยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านปริมาณ
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การ
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
คานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้าน
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การให้คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
2. ด้านคุณภาพ
ด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง
3. ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4. ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ

ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
-

จานวนคน
-

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม
สารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่าง
ก่อสร้าง ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสารวจ
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สารวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง
ช่างสารวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได

ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
-

ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้
คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.6 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
3.2.2 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
นักทรัพยากรบุคคล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นางปราณี อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)....................................................
(นายเกรียงศักดิ์ ทัศเศษ)
ผู้ช่วยช่างโยธา
1 กุมภาพันธ์ 2559

คาบรรยายลักษณะงาน (job description )
ชื่อตาแหน่ง
งาน/ฝ่าย/กอง
หน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา

คนงานทั่วไป
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแม่นา
ผู้อานวยการกองช่าง

ความรับผิดชอบหลัก ( Key Responsibilities )
(แสดงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามลาดับความสาคัญที่ได้มีการปฏิบัติจริง กรณีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใหม่
หรือไม่เคยมีการกาหนดไว้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา)
ค่างานหรือลักษณะงาน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพต่อองค์กร
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงาน ตามที่
เป้าหมาย/ผลผลิต/ประสิทธิภาพหลักหลักที่มีต่อองค์กร กาหนดไว้ให้
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน คือ ปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย
1) ด้านปริมาณ
ตอบสนองประชาชนผู้มาขอรับบริการ ใน อบต.หนองแม่นา ทั้ง
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) ด้านคุณภาพ
ตอบสนองการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยความเป็น
มิตร มีน้าใจ ใส่ใจการให้บริการ ดุจเสมือนญาติมิตร ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็นกันเอง
3) ด้านเวลา
ให้บริการประชาชนไม่กาหนดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใน
กรณีเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และทันตามกาหนดเวลา
4) ด้านค่าใช้จ่าย
ใช้ทรัพยากรด้วยความประหยัด ตระหนักถึงคุณค่าการได้มาจาก
ภาษีของประชาชน และประเทศชาติ
ขอบเขตของผู้ใต้บังคับบัญชา ( Subordinate Responsibilities )
(แสดงจานวนและตาแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตาแหน่ง
คุณสมบัติประจาตาแหน่ง ( Job Specification )
วุฒิการศึกษา ( Educational Background )
ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง
ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งนี้

จานวนคน
-

-

คุณสมบัติอื่นๆ ( Other )
1. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
3. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
4. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
5. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
6. มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
10. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
11. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทา
(prepared By)

ผู้อนุมัติ
(Approached By)

(ลงชื่อ)....................................................
(นางสาวน้าทิพย์ ไกรเมฆ)
บุคลากร
1 ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ)....................................................
(นางปราณี อินทร์โฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 ตุลาคม 2558

ผู้ดารงตาแหน่ง
(Acknowledged By)
(ลงชื่อ)...............................................
(นายยงยุทธ พรมชัย)
คนงานทั่วไป
1 ตุลาคม 2558

