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      แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
                          องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแมน่า 
                             อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
   นางสาวปณิสา  ทองแผ่น 

   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
ต าแหน่งเลขท่ี 39-3-01-2101-001 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน  หัวหน้าส านักปลัด 
ช่ือต าแหน่งในสายงาน    นักบริหารงานท่ัวไป 
ประเภท/ระดับ    อ านวยการ/ต้น 
ช่ือหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน   
ช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
ประเภท/ระดับ     บริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
 
ส่วนที่ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการจัดระบบงานอ านวยการส่ังราชการมอบหมาย
ก ากับแนะน าตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการวางแผน 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ร่วมวางแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานด้าน
งานบริหารท่ัวไปงานสนับสนุนงานเลขานุการงานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรืองานราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น
นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ 
เพื่อให้เกิดการน าเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอืน่ๆ ในอนาคตต่อไป 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3 ร่วมติดตามเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามท่ีก าหนดไว ้

4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผนด้านงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งาน
เลขานุการงานนโยบายและแผนหรืองานราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการ
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณบุคลากร และเวลา 

5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆท่ี เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวม เพื่อน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติ งาน ระบบงานหรือกระบวนการท างาน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
 
ข. ด้านการบริหารงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและการโอน
เปล่ียนระบบงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

2 ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะและประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติ งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาลหรือสภาต าบลรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติและแผนอื่นๆท่ี 
เกี่ยวข้อง 

3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการหรือแผนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและการโอน
เปล่ียนระบบงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีก าหนดไว้ 

5 พิจารณาอนุมัติอนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6 มอบหมาย ตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขและควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ 
หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสารงานรวบรวมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสารงานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุมงานท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆงานติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆงานติดตามผลงานเป็นต้นเพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง
ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 

7 มอบหมายวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะและควบคุมดูแลงานนิติการงานระเบียบและสัญญา 
เพื่อให้งานต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบท่ีก าหนด 
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8 มอบหมายวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะและควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาบริหารพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9 มอบหมายวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผนหรืองานจัด
ระบบงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการ
ส่ือสารภายในท่ี ครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจนและเกิดการส่ือสารภายนอกท่ี สร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประชาชนในท้องถิ่น 

11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆเช่นการแจ้ง
เกดิการแจ้งตายการแจ้งย้ายท่ีอยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น เพื่ออ านวยการให้การ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครฐั เอกชนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

13 ช้ีแจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในท่ี ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน
ต่างๆท่ีได้รับแต่งต้ังหรือเวทีเจรจาต่างๆ 

 
 
ค. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

2 ติดตามและประเมินผลง านของเจ้าหน้าท่ี ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

3 ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าท่ี ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
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ง.ด้านการบริหารงบประมาณ 
 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 วางแผนการใช้ ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายพันธกิจและ
เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 

2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มี การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังด้าน
งบประมาณอาคารสถานท่ีและอุ ปกรณ์ในการท างานเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิ ภาพ 
คุ้มค่าและบรรลุ เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณท่ี 
ได้รับจัดสรรมาด าเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 

3 ติดตามตรวจสอบการใช้ ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าและเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 

 
 
ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 
 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
2 

2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 2 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 2 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 3 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเส่ียง 2 
6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 2 
8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
9. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 1 
10. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 2 
11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
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ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
ทักษะการบริหารข้อมูล 1 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 1 
ทักษะการประสานงาน 2 
ทักษะการบริหารโครงการ 2 
ทักษะในการส่ือสารการน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 1 
ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 1 
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 
3.สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น  ระดับ 2 
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ส่วนที่  5  คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
1. ได้รับคุณวุฒิกรศึกษาดังนี้  
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือทุกทางท่ี ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. รับรอง  
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในส าข าวิช าหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน การบริหาร ก ารบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในส าข าวิช าหรือทางอื่นท่ี ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การ
วางแผน การบริหาร ก ารบริหารธุรกิจ วิจัย สถิติ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
 
 
ส่วนที่  6  ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยก ารกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น)  
2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ข้อ 1  
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ตามข้อ 3 หรือท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป 
งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประชาชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส่วน (นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง)  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ข้อ 1  
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี ้โดยจะต้องปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน 
งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ าตัวประช าชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยก ารกอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น) หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ  
2.2 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) หรือท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉ
พะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
2.3 ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในฐานะผู้อ านวยการส านัก (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับสูง)  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ข้อ 1  
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน 
งานทะเบียนราษฎร์ปละบัตรประจ าตัวประช าชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2.1 ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดหรือผู้อ านวยก ารกอง (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับกลาง) หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ  
2.2 ด ารงต าแหน่งประเภทวิช าการ ระดับเช่ียวชาญ หรือท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อย
กว่า 8 ปี  
  
 
 
ส่วนที่ 7 ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลาง  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับสูง 
 


