แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน

นายทองใส เทศนุย
ตําแหนง ปลัดเทศบาล
ตําแหนงเลขที่ 66-2-00-1101-001

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ปลัดเทศบาล
ชื่อตําแหนงในสายงาน
นักบริหารงานทองถิ่น
ประเภท/ระดับ
บริหารทองถิ่น/กลาง
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ทุกสํานัก/กอง
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
นายกเทศมนตรีตําบลจรเขสามพัน
ประเภท/ระดับ
สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
บริหารงานในฐานะปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะงาน
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและดานกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการอํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แกปญหา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงาน และปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก. ดานการวางแผน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ความคาดหวังและ
เปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรม ทั้งทางดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผล การเปดเผยขอมูลขาวสารและการตรวจสอบ
งานเพื่อใหเกิดการจัดแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
3 คนควา ประยุกต เทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงานปรับกลไกวิธีการบริหารงาน การ
กําหนแนวทางจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทาง
ปรับปรุง กฎเกณฑ มาตรการมาตรฐานในเรื่องตาง ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชน

-2ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4 กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ
แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่วางไว
5 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนและนํานโยบายผูบริหารไปปฏิบัติ เพื่อให
งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
6 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานตางๆ ใหกับผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ข. ดานการบริหารงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1 สั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจแกปญหา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการเพื่อใหผลการปฏิบัติราชการ บรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติใน
เรื่องตาง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปล และ
สนองตอบตอความตองการของประชาชน
3 กํากับ ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาคเพื่อใหงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับสภาวการณของ
ประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ
5 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไป
อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
6 กํากับ ดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนําดานกฎหมาย การอํานวยความเปนธรรมใหกับ
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอํานวยความเปน
ธรรมแกประชาชน
7 รวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง
8 ใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหาร สภาและสวนราชการเพื่อกําหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่ เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ
หรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ

-3ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการ
บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปตามกฎหมาย
3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ
ลูกจางประจําและพนักงานจางไดอยางเปนธรรม
4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพร งานวิชาการที่ เกี่ยวของในรูปแบบตางๆ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิ ทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชนภารกิจการ
รักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็นที่มีความซับซอน และละเอียดออนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ระดับรองลงมา

ตัวชี้วัด

ง.ดานการบริหารงบประมาณ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช งบประมาณและทรัพยากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิ ภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
และเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
3 วางแผนการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อให การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนา
สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด

ตัวชี้วัด

-4สวนที่ 5 ความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน

ระดับที่ตองการ

1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
9. ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน
10.ความรูเรื่องการจัดการความรู
11.ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
12.ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
13.ความรูเรื่องการสื่อสารสาธารณะ

2
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3

ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1. ทักษะการบริหารขอมูล
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4. การบริการเปนเลิศ
5. การทํางานเปนทีม

ระดับที่ตองการ
2
2
2
2
2
2
2

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

-5สมรรถนะประจําผูบริหาร 4 สมรรถนะ
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเปนผูนํา
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ
สมรรถนะประจําสายงาน
1. การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
2. การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ
3. สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 3

สวนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

