
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 
        ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
        ตําแหนงเลขท่ี 49-3-08-2107-001  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title)  
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน    นักบริหารงานการศึกษา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน     บริหารงานการศึกษา 
ประเภท/ระดับ      อํานวยการทองถ่ิน  ระดับตน  
ชื่อหนวยงาน (สานัก/กอง)    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน  
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ประเภท/ระดับ      บริหารทองถ่ิน  ระดับกลาง 
 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)  
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดเล็ก หรือ ใน

ฐานะหัวหนาฝาย ท่ีมีลักษณะงานเก่ียวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ 

มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมี

ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
สวนท่ี 3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ก. ดานแผนงาน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 รวมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน สงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชําชนในทองถ่ิน ใหสอดคลองกับนโยบายและ
แผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

2 รวมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานการจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนไป ตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด  

3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด  

4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ 
ระบบงานของหนวยงานดานงานการศึกษาท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทางานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา  

 

 
 
 
 



 
ข. ดานการบริหารงาน 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

หลักเกณฑมาตรฐานท่ีรัฐกําหนดท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ หนวยงาน เพ่ือ

เปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 

2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายดาน

การศึกษาของหนวยงานตอไป  

3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออํานวยการใหศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวกับภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือสรางใหเกิดองคความรูท่ีถูกตองของประชําชนในพ้ืนท่ี  

5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความ

จําเปนเรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางศึกษาของพ้ืนท่ี  

6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนใน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธภิาพสูงสุด  

7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตาม

เวลาท่ีกําหนดไว  

8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ี

ดีของประชาชนในพ้ืนท่ี  

9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและ

ระบบตางๆ ใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลสูงสุด  

10  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีกําหนด  

 

11  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือให

บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

 

12  ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน

ผูรับบรกิาร  

 

13  ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะ

ทางานตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในฐานะผูแทนหนวยงาน เพ่ือรักษา

ผลประโยชนของราชการ  

 



 
 
 
 
 
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา  

 

2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสมัฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา
เพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ 

 
ง.ดานการบริหารงบประมาณ 

ท่ี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 

1  รวมวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 
พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ  

 

2  รวมติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

 
สวนท่ี  4  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.อบต.จังหวัดระยองกําหนด 
 
สวนท่ี  5  ความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
 

ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  

2 

2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร  2 

3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล  2 

4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร  2 

5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง  1 

6. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  2 

7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี  1 

8 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน  1 

9. ความรูเรื่องการจัดการความรู  2 

10. ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ  2 

 



 
 
 
 
 

ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ระดับท่ีตองการ 

ทักษะการบริหารขอมูล  1 

ทักษะการใชคอมพิวเตอร  1 

ทักษะการประสานงาน  2 

ทักษะการบริหารโครงการ  2 

ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู  1 

ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  1 

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  2 

 
สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ       
1.การมุงผลสัมฤทธิ์         ระดับ 1 
2.การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน     ระดับ 1 
4.การบริการเปนเลิศ         ระดับ 1 
5.การทางานเปนทีม         ระดับ 1 

 

สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ 
1.การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง     ระดับ 1 
2.ความสามารถในการเปนผูนํา       ระดับ 1 
3.ความสามารถในการพัฒนาคน      ระดับ 1 
4.การคิดเชิงกลยุทธ         ระดับ 1 
 

สมรรถนะประจําสายงาน  
  1. การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก   ระดับ 2  
  2. การวางแผนและการจัดการ    ระดับ 2  
  3. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน  ระดับ 2  
  4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถ่ิน   ระดับ 2  

5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน   ระดับ 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


