16

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตําบลจรเขสามพัน

16

16

นางกมลวรรณ ปุญ

16

สิริ

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
ตําแหนงเลขที่ 66-2-01-2101-001
16

16

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ
16

16

หัวหนาสํานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
อํานวยการทองถิ่น/ตน
สํานักปลัด เทศบาลตําบลจรเขสามพัน

16

ปลัดเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
บริหารงานทองถิ่น/กลาง

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหนาฝายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการจัดระบบงานอํานวยการสั่งราชการมอบหมายกํากับ
แนะนําตรวจสอบประเมินผลงานตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ก. ดานการวางแผน
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1 รวมวางแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของหนวยงาน
ดานงานบริหารทั่วไปงานสนับสนุนงานเลขานุการงานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎรและงาน
บัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
องค กรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะเพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 รวมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจจะ
เปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตตอไป

ตัวชี้
วัด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 รวมติดตามเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตางๆใหเปนไปตามแผนงาน
โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนดไว
4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงาน
นโยบายและแผนดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผนหรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กองหรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณบุคลากร และเวลา
5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆที่ เกี่ยวของกับงานใน
ภารกิจของหนวยงานในภาพรวม เพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติ งาน
ระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. ดานการบริหารงาน
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปขอบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติมและการโอนเปลีย่ นระบบงบประมาณรายจาย
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
2 ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะและประสานงานกับหนวยงานตางๆในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบาย
และยุทธศาสตร เพื่อใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ งานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสภาเทศบาลหรือสภาตําบลรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชําติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ
3 ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูลเอกสาร และผลงานที่
เกี่ยวของกับงานดานนโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการหรือแผน
อื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

4 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปขอบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติมและการโอนเปลีย่ นระบบงบประมาณรายจายเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
5 พิจารณาอนุมัติอนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์กําหนด
6 มอบหมาย ตรวจสอบติดตามใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขและควบคุม ดูแล
การจัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ
งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสารงานรวบรวม
ขอมูลสถิติงานแปลเอกสารงานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมงานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอื่นๆงานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆงานติดตามผลงาน
เปนตนเพื่อดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตองทันเวลาและตรง
ตามความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด
7 มอบหมายวิเคราะหทําความเห็นเสนอแนะและควบคุมดูแลงานนิติการงาน
ระเบียบและสัญญา เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ และตามกฎระเบียบที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
8 มอบหมายวิเคราะหทําความเห็นเสนอแนะและควบคุมดูแลงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถสรรหาบริหารพัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
9 มอบหมายวิเคราะหทําความเห็นเสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบาย
และแผนหรืองานจัดระบบงานเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนว
ทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
10 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงาน
ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดการสื่อสารภายในที่ ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน
และเกิดการสื่อสารภายนอกที่ สรางความเขาใจและภาพลักษณที่ดีตอ
ประชาชนในทองถิ่น
11 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียน
ราษฎรตางๆเชนการแจงเกิดการแจงตายการแจงยายที่อยู การจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน เปนตน เพื่ออํานวยการใหการใหบริการประชาชน
เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชนและบุคคลที่
เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
13 ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ข อ เสนอแนะในที่ ประชุ ม
คณะกรรมการและคณะทํางานตางๆที่ไดรับแตงตั้งหรือเวทีเจรจาตางๆ
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับ
ภารกิจเพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา
2 ติดตามและประเมินผลงํานของเจาหนาที่ ในบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3 ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจา หนาที่
ในบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ
ง.ดานการบริหารงบประมาณ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1 วางแผนการใช ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อให สอด
คลองกับนโยบายพันธกิจและเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ
2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมี การใชทรัพยากรของ
หนวยงานที่รับผิดชอบทั้งดานงบประมาณอาคารสถานที่และอุปกรณ
ในการทํางานเพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิ ภาพคุมคาและบรรลุ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณา
นํางบประมาณที่ ไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
3 ติดตามตรวจสอบการใช ทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

สวนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.ท.จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
สวนที่ 5 ความรูทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนประจําสายงาน

1. ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

2. ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร
3. ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
5. ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
8. ความรูเรื่องการจัดการความรู
9. ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
10. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
11. ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

ระดับที่ตองการ
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2

ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ทักษะการบริหารขอมูล
ทักษะการใชคอมพิวเตอร
ทักษะการประสานงาน
ทักษะการบริหารโครงการ
ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอ และถายทอดความรู
ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ระดับที่ตองการ
1
1
2
2
1
1
2

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประกอบดวย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุงผลสัมฤทธิ์
2.การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
3.ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4.การบริการเปนเลิศ
5.การทํางานเปนทีม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

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

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

สมรรถนะประจําสายงาน
1.การแกไขปญหาและดําเนินการเชิงรุก
2.การวางแผนและการจัดการ
3. การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
3.สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

สวนที่ 6 การลงนาม
ชือ่ ผูตรวจสอบ ....................................
วันที่ที่ไดจัดทํา ....................................

