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                     คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง 

                                  ที่   666/๒๕63 

เรื่อง    กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหนา้ที่ 

          ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

*********************************** 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร

และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ

บริหารส่วนตำบลและประกาศกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  ลงวันที่  21 สิงหาคม  2545 

เกี่ยวกับกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  มติคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบลจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่ 9 /2545 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545  

 เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาตำบล 

และให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การ

บริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง  จึงขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจา้งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งขึน้ใหม่ ดังต่อไปนี้ 

๑.  นายชาญวิทย ์    ก ิณเรศ   ตำแหน ่ง  ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-00-1101-001   

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่มีลักษณะงานบริหารงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี ่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ  อำนวยการ 

สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่มีหน้าที ่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  

โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควรและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
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    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  

 1.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง หรอืการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ  การจัดซือ้จัดจา้ง การประเมินผลงาน  การเปิดเผยข้อมูล

และการตรวจสอบงานเพื่อใหเ้กิดการจัดแผนพัฒนาตำบลที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

        1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยหีรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงานการปรับกลไก 

วิธีบริหารงานการกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใชท้รัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผดิชอบ 

เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  

การเมอืง และความต้องการของประชาชน  

    1.4 กำกับ ตดิตาม เร่งรัด การดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย  

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

                     1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผูบ้ริหาร 

ไปปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

               1.6 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่าง ๆ  

ให้กับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด้านบริหารงาน  

     2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  

ตัดสินใจแก้ปัญหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหค้ำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ  

เพี่อใหผ้ลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้  

    2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

หลักเกณฑ์และวธิีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  

        2.3 กำกับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   2.4 เสนอความเห็นหรอืช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง

สภาวการณ์ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ  
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               2.5 กำกับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ

กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

  2.6 กำกับดูแลเรื่องรอ้งเรียนให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย  การอำนวย 

ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

และอำนวยความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชน  

  2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรอืในฐานะผูแ้ทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

   2.8 ให้คำปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกำหนด

กรอบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรอืตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  

                   3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   3.1 ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

  3.2 ช่วยวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  

3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

แรงจูงใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้งได้อย่างเป็นธรรม  

       3.4 กำกับดูแล อำนวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ 

ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานใหบ้ริการ

ประชาชน ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ  

       3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา  

ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ในประเด็นที่มคีวามซับซ้อน และละเอียดอ่อน

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

4. ด้านการบรหิารทรัพยากรและงบประมาณ  

  4.1 วางแผน ตดิตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

ใหเ้กิดประสทิธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
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   4.3 วางแผนการจัดทำ และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื ่อให้การ 

ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตาม

แผนพัฒนา 

5. ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ในกรณนีายกองค์การบรหิารส่วนตำบลไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
  

๒. นางสุภารัตน์   อัคพิน  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 56-3-00-1101-002   

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

 

                   บริหารงานในฐานะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มลีักษณะงานบริหารงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ  

สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหีน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงโดย

ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  

    1. ด้านแผนงาน  

1.1 ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย  

ยุทธศาสตร์ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดัน 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น  

 1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจา้ง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูล

และการตรวจสอบงานเพื่อใหเ้กิดการจัดแผนพัฒนาพืน้ที่ที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

   1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน  

การกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใชท้รัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน

แนวทางปรับปรุง  กฎเกณฑ์มาตรการ  มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในหน้าที่รับผดิชอบ เพื่อให้การบริหาร 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง  

และความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น  

1.5 ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์  

แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผูบ้ริหาร 

ไปปฏิบัติเพื่อใหง้านสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  
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        1.7 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่าง ๆ  

ให้กับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด้านบริหารงาน 

2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพือ่ให้ผล

การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้  

      2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

2.3 ช่วยกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง  

ส่วนภูมภิาค เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

    2.4 เสนอความเห็นหรอืช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจ 

ของส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตัง้หรือในฐานะผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

     2.6 ประสานงานฝ่ายบริหารสภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกำหนดกรอบการบริหาร 

งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรอืตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)  

  2.7 กำกับและบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบกำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

   2.8 กำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมาย  การอำนวย 

ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนำเสนอผูบ้ังคับบัญชา

ประกอบการตัดสินใจเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  

     2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืหรอืแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

         3.2 ช่วยวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  

3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้าง

แรงจูงใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้งได้อย่างเป็นธรรม  
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3.4 กำกับดแูล อำนวยการ สง่เสริมและเผยแพร่งานวชิาการที่เกี่ยวขอ้งในรูปแบบ ต่างๆ 

เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้รว่มกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บรกิารประชาชน การรกัษาความ

สงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ  

3.5 ให ้คำปร ึกษา  แนะนำด ้ านการปฏ ิบ ั ต ิ งานแก ่ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ร ะด ับรองลงมา 

ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

      4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากร ของ

หน่วยงาน เพื่อให้การปฏบิัตริาชการเกิดประสิทธภิาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วน

ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4.2 ช่วยในการบรหิารงานการคลัง และการควบคมุการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ เพื่อให้เกดิ

ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง     

4.3 ร่วมวางแผนการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สนองตอบ 

ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

งานการควบคุมภายใน  

มอบหมายให้ นางสุภารัตน์   อัคพิน   รองปลัด อบต.   มีหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม  ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

 5.  ปฏิบัติราชการแทน และรกัษาราชการแทนปลัดองคก์ารบริหารตำบล   

ในกรณีปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ 

 6.  ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนผูอ้ำนวยการกองคลัง  

ในกรณีผูอ้ำนวยการกองคลัง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได้ 

 7.  ปฏิบัตริาชการแทน และรกัษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ในกรณีนกัวิชาการตรวจสอบภายใน ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิัติหน้าที่ได ้

สำน ักงานปล ัดองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบลแบ ่ งส ่ วนราชการภายในออก เป็ น  

๙ งาน คือ 

๑. งานบริหารงานท่ัวไป  

    ๑.๑  นางสาวมณีประภา  ผวิเงิน  ตำแหน่ง  หัวหนา้สำนักปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล(นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น) เลขท่ีตำแหน่ง 56-3-01-2101-001  มหีนา้ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏบัิตงิานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง หรือ 

ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชกา ร 

มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี

ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่

ปฏบัิตใินดา้นต่าง ๆดังนี้   
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1. ด้านแผนงาน  

1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ 

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน  

งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ 

ของกอง หรือส่วน ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ 

โครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร

หรือความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ 

ในอนาคตต่อไป 

1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 

หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 

หรอื ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป  

งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มไิด้กำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ 

ของกอง หรอืส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร และเวลา  

1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ 

ของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. ด้านบริหารงาน  

2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ

งบประมาณ เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้          

2.2 ศกึษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของ

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ

งบประมาณ เพิ่มเติมและการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 

2.5 พิจารณาอนุมัต ิอนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงาน

รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแล

การจัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย  

งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและ

เตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทางรายงานการประชุมและรายงาน

อื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไป 

ตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรอืหน่วยงานต่างๆ สูงสุด 

2.7 มอบหมาย วเิคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ ควบคุมดูแลงานนิติการ  

งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดำเนนิการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

และตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาบริหาร 

พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน 

หรอืงานจัดระบบงาน เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมแีนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.10 มอบหมาย ว ิ เคราะห์ ทำความเห ็น เสนอแนะ และควบคุมด ูแลงาน

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอก 

ที่สรา้งความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดตี่อประชาชนในท้องถิ่น 

มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์

ต่างๆ เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 

เป็นต้น เพื่ออำนวยการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรอืองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมอื หรอืการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ผูร้ับบริการ  
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2.12  ชีแ้จงข้อเท็จจรงิ พิจารณาใหค้วามเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม

คณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตัง้ หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  

 

 

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล   

 3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสทิธิภาพและความคุ้มค่า  

 3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจา้หน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

 3.3 แนะนำปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้

เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

4.1 วางแผนการใชท้รัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อใหส้อดคล้องกับ 

นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ  

       4.2 ร่วมหรอืวางแผนและประสานกิจกรรมใหม้ีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิด

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณา 

นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  

                  4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชท้รัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

5)  ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน รองปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล ในกรณรีองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 6) ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  ในกรณผีู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไม่อยู่หรอืไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  โดยมี 
 

1.  นายสุดใจ  ทองวงษา  พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง แม่ครัว   

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน  ดังนี้  

๑) ดูแลรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณภายนอกและภายในสถานที่      

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชา้งมิ่ง 

๒) เปิด–ปิด อาคารสำนักงานและอาคารสถานที่ที่อยู่ในเขตบริเวณ 

๓) ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์เครื่องใชส้ำนักงาน 
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๔) ดูแลทรัพย์สินของราชการไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

๕) ส่งเอกสาร หนังสือราชการ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน 

๖) จัดเตรียมสถานที ่ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและกา ร

ประชุมสัมมนาของหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ 

                       ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.  นายจุฑาวัฒน์  ไชยรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  

ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน THAILAND ๘๑-๑๙๓๙ สกลนคร

ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ นอ้ยๆ ของรถบรรทุกขยะ หรอืงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมอบหมายให้นายปรีชา  ทาอินทะ  

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการ

ใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มสีมุดบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ 3 

และ แบบ4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง 

3.  นายภานุวัฒน์  อัมวงษา  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 

ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน THAILAND 81-8504 สกลนคร

ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ นอ้ยๆ ของรถบรรทุกขยะ หรอืงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมอบหมายให้นายปรีชา  ทาอินทะ  

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการ

ใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มสีมุดบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ 3 

และ แบบ4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง  

4. นายนภาวัฒน์  แก้วก่า  พนักงานจา้งทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน THAILAND ๘๑-๓๓๓๙ สกลนคร   ให้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์ ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 

หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู ้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมอบหมายให้ 

นายปรีชา  ทาอินทะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึก  

การใชร้ถยนต์ตามแบบ 3 และ แบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียด 

การใชร้ถตามความเป็นจรงิ  

5. นายจุฑาวัฒน์  ไชยรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ  

ให้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กข ๔๐๔๑  สกลนคร ตลอดจนบำรุงรักษาและ

แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หรอืงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
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ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายโดยมอบหมายให้นางสาวมณปีระภา  ผิวเงนิ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนัก

ปลัด   เป็นผู้ปฏิบัติหนา้ที่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะต้องจัด

ให้มสีมุดบันทึกการใชร้ถยนต์ตามแบบ 3และแบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้

และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถใหล้ง

รายละเอียดการใชร้ถตามความเป็นจรงิ  

6. นายนาคารินทร์  ขันติยู  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงาน 

ขับรถยนต์ส่วนกลาง  ให้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กค ๓๘๗๕  สกลนคร   

ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมอบหมายให้นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด   เป็นผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ในการควบคุมการใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ  

โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๓ และแบบ 4 ท้ายระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใชร้ถตามความเป็นจรงิ  

7.  นายพงษ์สวัสดิ์  วงศ์ประชา  ตำแหน่ง  พนักงานจา้งทั่วไป และ นายชัยณรงค์  

บาลลา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้ปฏิบัติงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน  หมายเลขทะเบียน กท 2415 

สกลนคร ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ นอ้ยๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หรอืงานอื่นใดที่

เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย โดยมอบหมายให้ นายปรีชา  ทาอินทะ  

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการใช้

รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผูท้ี่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดใหม้ีสมุดบันทึกการใชร้ถยนต์ตามแบบ  3 

และแบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง  

8.  นายชัยณรงค์  บาลลา  พนักงานจา้งตามภารกิจ  ตำแหน่ง พนักงานขับ

รถพยาบาลฉุกเฉินใหป้ฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 8893 สกลนคร 

ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ นอ้ยๆ และรถยนต์ส่วนกลางหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยมอบหมายให้ นายปรีชา  ทาอินทะ  

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการ

ใช้รถยนต์เป็นการเฉพาะ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดให้มสีมุดบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ  3 

และแบบ 4 ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายละเอียดการใช้รถตามความเป็นจริง  
 

๒. งานธุรการ  

๒.๑ นางจติรลดา  บาลลา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่

ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001  และนางรัชนีพร  ปัญญาภู ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล



~ ๑๒ ~ 
 

ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3102-001  รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการ

แทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4101-001   มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ  ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั ้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดา้นต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ 

การลงทะเบียน รับหนังสอื การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุน

ให้งานต่างๆ ดําเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  

เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิต ิเช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  

รายชื่อ พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ 

เพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวข้องกับการดําเนินงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วน และปราศจาก

ข้อผิดพลาด  

1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี

ปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรอืดําเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษา

ยานพาหนะ และสถานที่เพื่อใหก้ารดําเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไป

อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ           

1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน 

(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

1.8  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

    1.9  จัดเตรียมและดําเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  
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การฝึกอบรมสัมมนา นทิรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ 

ในการดําเนินงานต่างๆ อย่างมปีระสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

 

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใหผู้ท้ี่ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร    

   1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน 

ในเรื่องการประชุมและทำการดําเนินงานต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ตามกําหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ 

งานงบประมาณงานประชาสัมพันธ์และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการบรกิาร  

 2.1 ให้คําปรึกษาและแนะนําในเบือ้งตน้แก่บุคลากรประชาชนผูท้ี่มาติดต่อ  

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง  

   2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผูม้าติดต่อราชการ เพื่อใหไ้ด้รับข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์

ได้ต่อไป  

     2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  

และ ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  

 ๓.  งานบริหารงานบุคคล   

๓.๑ นางร ัชน ีพร  ป ัญญาภู   ตำแหน ่ง น ักทร ัพยากรบ ุคคลชำนาญการ   

เลขที ่ตำแหน่ง   56-3-01-3102-001   ให้ปฏิบัติหน้าที ่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

สำหรับตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบดังนี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้าน 

การบริหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติงานที่ตอ้งตัดสินใจหรอืแก้ปัญหาที่ยาก  

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรอืปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 

และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรอืพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ตอ้งตัดสินใจ 
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หรอืแก้ไขปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้  

 

 

 

                1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ศกึษา วเิคราะห์  ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรอืการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  1.2 ศกึษา รวบรวม ตรวจสอบ และวเิคราะห์ขอ้มูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ 

ทะเบียนประวัติเพือ่ให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.3 ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่าง ๆ 

เช่น การประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงาน

ของบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  1.4 ศกึษา วเิคราะห์ข้อมูล สรุปรายงาน จัดทำข้อมูลเสนอ และดำเนนิการเกี่ยวกับ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อเป็นฐานขอ้มูลบุคคลประกอบการกำหนด

นโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.5 ศกึษา วเิคราะห์ สรุปผลรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความตอ้งการ  

และความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร 

การถ่ายทอดความรูแ้ละการจัดสรรทุนการศกึษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศกึษาและการฝกึอบรม 

1.6 ศกึษาวิเคราะห์ขอ้มูล  และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กรโครงสรา้งหน้าที่ 

ความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน  เพื่อให้มีโครงสรา้งองค์กร  

โครงสรา้งหนา้ที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ

สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมปีระสิทธิภาพ   

1.7 ศกึษา วิเคราะห์  สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกำหนดตำแหน่ง และการ

วางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

       1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ

ดำเนนิการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตัง้แต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน 

การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรูค้วามสามารถใหด้ำรง

ตำแหน่ง  

         1.9  ศกึษา วเิคราะห์ขอ้มูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผดิชอบ และทักษะ
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ความสามารถของตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละตำแหน่ง  

และของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  

1.10 ศกึษา วเิคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล 

การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้

เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

  1.11 ศกึษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ขอ้เท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย 

การรักษาวินัยและจรรยา  

  1.12 ให้คำปรึกษา และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหนา้ที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรอืหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด  

  1.13 ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

2. ด้านการวางแผน วางแผนหรอืร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน

หรอืโครงการของหน่วยงาน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

   3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ 

คำแนะนำเบือ้งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กำหนด  

  3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรอืคำแนะนำเบือ้งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรอืบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ด้านการบริการ  

  4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ขา้ราชการ ลูกจา้ง 

พนักงานจ้างหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศกึษาต่อ การฝกึอบรม ดูงาน  

และแลกเปลี่ยนความรูค้วามเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

   4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำและชีแ้จงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานจ้างหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 

   4.3 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

กับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วเิคราะห์และการนำเสนอนโยบาย 



~ ๑๖ ~ 
 

ยุทธศาสตร ์มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรอืการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลที่มปีระสิทธิภาพ  

 4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ 

ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธกีาร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้

และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 5. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงาน

ของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ทีก่ำหนด 

    6. ด้านการประสานงาน  

6.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้

เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

   6.2 ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. ด้านการบริการ  

         7.1 ใหค้ำแนะนำ ชีแ้จง ตอบปัญหาเบือ้งต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน 

ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐ  หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  7.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ

สนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ 

   7.3 ดำเนนิการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการทำงาน  

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏบิัตงิาน  

8. ปฏบิัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9. ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด ในกรณีหัวหน้า

สำนักงานปลัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๔. งานนโยบายและแผน  

๔.๑ นางจิตรลดา  บาลลา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิัตกิาร เลขที่

ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัตกิาร  มหีนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบดังน้ี 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที ่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

ในการทํางานปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกํากับแนะนํา 

ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที ่ได้ร ับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที ่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้   
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1. ด้านการปฏิบัติการ  

  1.1 รวบรวมวิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม  

และ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมอืงและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและ

เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมอืง การบริหาร  

1.2 รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง เพื่อวางแผนกําหนด

แผนการปฏิบัติงานหรอืโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้  

1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืนโยบาย แผนงาน และ 

โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 4 ปี แผนการดำเนินงาน แผนงานโครงการพัฒนา หรอื กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 

ที่ตัง้ไว้  

1.4 สํารวจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานและประเด็นปัญหาทาง 

เศรษฐกิจ การเมอืง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์  

  1.5 ศกึษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล  

และ ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ 

และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหส้อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทํากระบวนงาน 

ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อนําไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี ้วัดขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น    

1.8 ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทํ า 

เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื ่น ๆ ที ่เกี ่ย วข้องสัมพันธ์กับการจราจร 

เพื่อนาํมาประกอบในการวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาหรอืปรับปรุงการจราจร  

1.9 ช่วยดําเนินการสํารวจคํานวณโครงสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทาง

ในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  

1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง 

รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
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1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร ่วมศึกษาหาข้อมูลเกี ่ยวกับเส้นทางจราจร  

เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร  

1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทั้งจากผลการดำเนินงาน 

ที่ผ่านมาจากสภาวะภายนอกจากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพือ่จัดทำ แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพืน้ที่  

2. ด้านการวางแผน  

2.1 วางแผนการทำงานที ่ร ับผ ิดชอบ ร ่วมดำเน ินการวางแผนการทำงาน 

ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ่กำหนด  

    2.2 วางแผนและร ่วมดำเน ินการในคณะกรรมการในระด ับช ุมชน องค ์กร  

และกลุ่ม จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

3.2 ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลขอ้เท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  

4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่เกี ่ยวกับการจัดทำ

แผนงาน โครงการ  

    4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย

และแผนหรอืงานการจราจรเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  

     4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็น 

ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรอืส่วนราชการอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

     6. ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานธุรการ ในกรณี   

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7. ปฏิบัติราชการแทนนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ รักษาราชการแทน   

ในกรณ ี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

8. ปฏิบัติราชการแทนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ รักษาราชการแทน  

ในกรณ ี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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๕.  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

๕.๑  นายสิทธิศักดิ์  ไชยรา  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-3801-001 โดยมี นางสาวเพ็ญนภา  ไชยชมภู พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง  

ผูช่้วยเจ้าพนักธุรการ (กองคลัง) เป็นผู้ช่วย  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับ

นักพัฒนาชุมชน มีหนา้ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  

ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  

   1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื ่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการ

รวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชน กลุ่ม 

องค์กรและเครอืข่ายองค์กรประชาชน  

   1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการ 

พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคง

ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มคีวามเหมาะสม

กับพืน้ที่  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน  

เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์  

ที่เปลี่ยนแปลงไป   

1.4 ศกึษาวิเคราะห์จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน 

และระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายแผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรอืวางแผนการ

พัฒนาในทุกระดับ  

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากนำไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัด 

ด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน  

1.7 ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน  
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1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ 

และดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา 

ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน  

1.9 ส่งเสริมสนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 

และเครือข่ายประชาชนเพื่อส่งเสริมประชาชนให้มคีวามสนใจความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการ

พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  

1.10 ดูแลร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำ 

และฝกึอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลติและเพิ่มรายได้ 

ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสู้งอายุ ผูพ้ิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแล 

และจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชพี เบีย้สงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชวีิต

ที่ดขีึน้  

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลติและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

1.13 จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริม

ครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดเป็นต้น  

1.14 สำรวจและจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลที่ถูกต้องทันสมัย

สามารถนำมาวางแผนในการพัฒนาพืน้ที่ซึ่งรับผดิชอบได้อย่างเหมาะสม  

1.15 แสวงหาพัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรอืกรรมการ

ชุมชนเพื่อให้รูถ้ึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหส้ามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน

มีตลาดจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม  

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  

1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการ

ทำงานของหน่วยงานหรอื โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
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3. ด้านการประสานงาน  

    3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้

เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน  

ที ่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ 

 4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องหรือบุคคล 

ที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม  

 4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ

ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน

และชุมชน 

5. ปฏบิัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          6. ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

การในกรณนีักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๖.  งานส่งเสริมการเกษตร  

๖.๑ นายสิทธิศักดิ์  ไชยรา  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ตำแหน่ง  

56-3-01-3801-001  ให้รักษาราชการแทน  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร   เลขที่ตำแหน่ง 56-

3-01-3401-001  ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  มี

หนา้ที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏบิัตงิานในฐานะหัวหนา้งาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏบิัตงิาน 

ของผู้ร่วม ปฏบิัตงิาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ

เกษตร ปฏบิัตงิานที่ตอ้งตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏบิัตงิานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

หรือ ปฏบิัตงิานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  

และความชำนาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏบิัตงิานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน

อื่น ตามที่ได้รับมอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏบิัตใินดา้นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  

   1.1 ศึกษา พัฒนา มาตรการ และวธิีปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม การผลติ 

การจำหน่ายการนำเข้า การส่งออกพชื พันธ์ุพืช ปุ๋ย วัตถุมพีิษ ยาง รวมทัง้ดำเนนิการเกี่ยวกับการคุ้มครอง

พันธุ ์พืช และการค้าพชืตามอนุสัญญา ซึ่งมคีวามยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ 

ทางวชิาการ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาดา้นพชืเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดา้น

พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยชีีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ 

การเขตกรรม การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
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และพัฒนาผลติภัณฑ์ รวมทั้ง งานด้านการผลิตสารบำรุงพืช และอื่นๆ ซึ่งมคีวามยุ่งยากซับซ้อนมากตอ้ง

อาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อใหไ้ด้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทาง

การเกษตร และช่วยพัฒนา ผลผลติใหไ้ด้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบ

ของภูมิอากาศต่อการเกษตร  

   1.3 ศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห ์วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับดิน น้ำและการชลประทาน 

ปุ๋ย วัตถุมีพษิการเกษตร ซึ่งมคีวามยุ่งยากซับซอ้นมากตอ้งอาศัยความรูท้างวิชาการ  

ความชำนาญงาน และ ประสบการณ์สูงมาก เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ  

   1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินคา้เกษตรและ

สินคา้ เกษตรแปรรูป เช่น ปรมิาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลติ ภยัธรรมชาติ ศตัรูพชื 

และประเทศคู่แข่งเป็นตน้ ซึง่มีความยุง่ยากซับซอ้นมากต้องอาศยัความรูท้างวิชาการ ความชำนาญงาน และ

ประสบการณ์สูงมาก เพือ่วางแผนและแนะนำการผลิต และการส่งเสรมิให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถ

ผลิตให้ไดม้าตรฐาน คุณภาพสินคา้เกษตร 

   1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห ์และวิจยัเก่ียวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน 

และน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินทีม่ีปัญหา การวเิคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 

และการวางแผนการใช้ท่ีดินเพื่อการพัฒนาที่ดนิ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซอ้นมากตอ้งอาศยัความรูท้างวิชาการ 

ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงมาก  

   1.6 ศึกษา คน้ควา้ วิจยั และพัฒนาด้านหม่อนไหม ซึ่งมีความซับซอ้นมาก ต้อง

อาศัยความรูท้างวิชาการ ความชำนาญงาน และประสบการณ์สูงมาก เพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ 

ให้ได้มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุม้ครองหม่อนไหมและไมย้้อมสี ตลอดจนพัฒนาภมูิปัญญาท้องถิ่น 

และจัดทำ ข้อกำหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมและออกใบรับรองตามมาตรฐาน  

และตรวจสอบหลักฐานการผลิตผ้าไหมเพือ่การออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทัง้ตรวจสอบ 

เพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม  

 1.7 ส่งเสรมิและสนับสนนุในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดา้น

การเกษตรและปัจจัยการผลติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งดา้นพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธติ 

เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์  

 1.8 ให้บริการดา้นวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินจิฉัย ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศตัรูพชื วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลติภณัฑ์พชื 

และการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรูพชื เพื่อการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม  

   1.9 ถ่ายทอดความรูท้างการจัดการงานเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตร

และฝึกอบรม จดัทำคู่มอืประจำสำหรับการฝึกอบรมและวธิีใชอุ้ปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง 

เป็นต้น เพือ่ถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชนใ์นการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด  
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1.10 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดำเนินงาน หรอืเสนอรวบรวม

ข้อมูล และศกึษาด้านวิชาการจัดการงานเกษตรในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร 

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และพืน้ที่ซึ่งรับผิดชอบ  

  2. ด้านการวางแผน วางแผนหรอืร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน

หรอืโครงการของหน่วยงาน ระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

  3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ 

คำแนะนำเบือ้งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กำหนดไว้ 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรอืคำแนะนำเบือ้งต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรอืบุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  4. ด้านการบริการ 

      4.1 รวบรวมจัดทำข้อมูลการจัดทำรายงาน เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร  

สินค้าและบริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการขอ้มูลแก่ผู้ผลติ 

ผูป้ระกอบการ และผูเ้กี่ยวข้อง  

      4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดทำฐานขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการ

จัดการงานเกษตรและงานสัตวแพทย์เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

     4.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่จัดทำเอกสารวิชาการ ตำรา  

คู่มือทางวิชาการจัดการงานเกษตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการจัดการงานเกษตร 

และสัตวแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถ

นำความรูไ้ปใช้ปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์  

                            4.4 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และช้ีแจงเกี่ยวกับงานการจัดการงานเกษตร 

ที่ตนมีความรับผดิชอบแก่เกษตรกรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ

ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มีผลผลิตที่ดแีละมีศักยภาพสูงสุด  

          4.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจา้หน้าที่ระดับรองลงมา 

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

การในกรณนีักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

6. ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนเจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัปฏิบัติงานในกรณีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานไม่อยู่หรอืไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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๗  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๗.๑ มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  ไชยรา  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

เลขที่ตำแหน่ง  56-3-01-3801-001   มีหน้าที่และความรับผดิชอบดังนี้  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

๑)  วางแผนด้านสาธารณสุข  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  ระเบียบกฎหมาย  

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๒)  เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ  เช่น  จำนวนผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  เด็ก  และโรคต่างๆ  

ที่เกิดขึน้ภายในตำบลพร้อมสรุปเป็นรายงานประจำปี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจัดการวางแผนงาน

ด้านสาธารณสุขต่อไป 

๓)  ควบคุมโรค  ตรวจสอบ  ป้องปราบ  และป้องกันการประชาสัมพันธ์การ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆและวิธีป้องกันให้ประชาชนได้รับทราบ  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อ  

และโรคระบาดในพืน้ที่ 

๔)  บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การรายงานข้อมูลการดำเนินงาน

ผ่านระบบสารสนเทศ  การจัดประชุม  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๕)  ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม ผู้ที่จำหน่ายยาเสพติด และจัดส่งผู้ที่ติดยาเสพติด

เข้ารับการบำบัด  มีการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด   

๖)  ควบคุมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลช้างมิ่งให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ ่ง  เรื ่อง  การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ ่งปฏิกูล                 

พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยเคร่งครัด 

๗)  สงวน  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

๘.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘.๑ นายชัยพร  ทอนรินทร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-4805-001  โดยมี นายสิทธิพงษ์  ป้อมไชยา  

พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผดิชอบดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใชผู้ส้ำเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ 

ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
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1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ 

เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทา 

ความเสียหายในด้านชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อดำเนินการป้องกันเชงิรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  

1.3 จัดเตรยีม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ  

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชใ้นการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อใหเ้กิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

และให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  

1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ 

เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรอืพืน้ที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกัน

รับสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

1.5 จัดทำรายงานบันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

เพื่อรายงานผูบ้ังคับบัญชา  

1.6 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด  

1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

2. ด้านการบรกิาร  

   2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่มคีวามรูค้วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

   2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชน

ทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบือ้งต้นได้ดว้ยตนเอง  

 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องเพื่ออำนวย 

ความ สะดวกในการปฏิบัติงานและก่อใหเ้กิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

 2.4 ให ้บร ิการร ับแจ ้งเหต ุสาธารณภัย เพ ื ่อให ้ความช่วยเหล ือประชาชน  

ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

๙.  งานกิจการสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 

๙.๑ นางจติรลดา  บาลลา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เลขที่ตำแหน่ง 56-3-01-3103-001  โดยมี นางสาวอรพิน   โพธิสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ธุรการ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผดิชอบดังนี้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

๑)  งานจัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลและจัดทํารายงานการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลการตดิตอประสานงานการประชุมสภาฯ 

๒)  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรอืตามที่ไดรับมอบหมาย 

กองคลัง  

    นางยุพิน  หงษ์อุปรี ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)  

เลขที่ตำแหน่ง  56-3-04-2102-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง  

มีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ดังนี้  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

กลาง หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ  

สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้าน 

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงาน

ค่อนข้างสูงมากโดยปกครองผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  

1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง 

เพื่อวางแผนและจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  

1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ 

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บ

รายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์  

1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิตดิ้านการเงนิ การคลัง

และงบประมาณรวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรอืระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการ

แผนงานกิจกรรมขัน้ตอนสำคัญใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  

1.5  จัดทำพัสดุเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอ 

ต่อการใชง้านและการจ่ายเงนิเป็นไปตามงบ  

1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน

หรือ ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้

ข้อจำกัด ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
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1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบ 

กับสถานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการ 

ใช้จ่ายเงนิงบกลาง เงินอุดหนุน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  

2. ด้านบริหารงาน  

2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ 

ปฏิบัติราชการของเจา้หน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง 

ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กำหนดไว้  

2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี 

ผลกระทบ ปัญหา อปุสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรอืทำการปรับปรุงแก้ไข  

2.5 ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ 

ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ตดิตาม ให้คำแนะนำ วเิคราะห์ ทำความเห็นและ 

ตรวจสอบงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจดัเก็บรายได้ 

งานรวบรวม ข้อมูลสถิตแิละวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ 

งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทน

ตัวเงิน เป็นต้น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่าง ๆ รายงานการ 

ปฏิบัติงาน  รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหรอืรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นไปตาม

แนวทางที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา  

2.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการใหม้ีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง 

เพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื ้อและการจัดจ้างเพื ่อให้การ 

ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงนิตามฎกีา หรอืควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน 

และการนำส่งเงนิไปสำรองจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมปีระสิทธิภาพ

สูงสุด    

2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงนิ การบัญชีและการ   

งบประมาณเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
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2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรอืองค์กรภาครัฐเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

2.13 ตอบปัญหาชีแ้จงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

เช่น เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจา้ง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น  

เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                  

3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 

ปริมาณงานและงบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจา้หน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

   3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ 

บัญชาให้มคีวามสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน 

ให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มี

ลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงาน

เกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง  

3.5 สอนงาน พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิ งาน ฝ ึกอบรมหร ือถ่ ายทอดความร ู ้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงาน

ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน  

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชท้รัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 

ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

4.3 ควบคุม ตดิตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน 

การคลังและวัสดุครุภัณฑ์เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าและเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ที่กำหนด  

4.4 ร่วมหรอืวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใชท้รัพยากรของหน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อใหก้ารทำงานเกิด

ประสิทธิภาพคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณา 

นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
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4.5 ร่วมหรอืบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใชท้รัพยากร  

หรอืงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 6.  ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน  นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการในกรณีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

กองคลัง  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คอื 

๑. งานการเงิน  มอบหมายให้ นางกานดา  การชีุม  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงิน 

และบัญชีชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-04-3201-001  ปฏิบัติราชการแทนและรักษา

ราชการแทน เจา้พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  56-3-04-4201-001   

ให้ปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมี  นางสาวสุชลธิชา  จิกจักร  พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ  ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา 

โดยต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรอืแก้ปัญหา 

ที่ค่อนขา้งยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  หรอืปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ์  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรอืแก้ไขปัญหา 

ที่ค่อนขา้งยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1. ด้านการปฏิบัติการ  

 1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงนิและบัญชีที่ตอ้งใช้ 

ความชำนาญเพื่อช่วยใหร้ะบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

  1.2 ปฏิบัติงานวางแผนประเมินผลงาน ด้านการเงินและบัญชเีพื่อให้งาน 

มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์  

 1.3 จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญช ีการเงิน และงบประมาณ 

ของหน่วยงาน เช่น รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุป

เกี่ยวกับการตัง้งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้เอกสาร และรายงาน 

ที่มคีวามถูกต้อง และครบถ้วน ในการนำเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป  
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 1.4 จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป ทะเบียนคุม 

การใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานและสอดคล้อง 

ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 1.5 พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา 

ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้การตัง้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

และแล้วเสร็จตามเวลา  

 1.6 ควบคุมและดูแลการดำเนินการรับ-จ่ายเงนิ ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน  

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงนิ เป็นไปอย่างสะดวกถูกต้องและครบถ้วน  

 1.7 ควบคุมและดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิต ิเอกสาร ใบสำคัญ และรายงาน 

ทางการเงินและบัญชตี่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานสำคัญ 

ในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี  

 1.8 ศกึษา วเิคราะห์และเสนอความคดิเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดา้นการเงนิเพื่อใช้

เป็นฐานขอ้มูลในการปรับปรุงวธิีการปฏิบัติงาน  

  1.9 ถ่ายทอดความรูด้้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา เช่น  

ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดทำคู่มือ 

ประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมอืที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 

  2.  ด้านการกำกับดูแล 

    2.1 ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงนิและบัญชเีพื่อให้

การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผดิชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

   2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเงนิและบัญชใีนหน่วยงานที่รับผดิชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 3. ด้านการบริการ  

   3.1 ให้คำแนะนำตอบปัญหาชีแ้จงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชทีี่มคีวาม

ซับซ้อนแก่เจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด

ความรูค้วามชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ  

   3.2 ประสานงานในระดับกองหรอืหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ 

เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลอืและความร่วมมอืในงานการเงินและบัญชีและ

แลกเปลี่ยนความรูค้วามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่ง  

  4.ปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญ

งาน ในกรณเีจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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  2. งานบัญชี นางกานดา  การชีุม ตำแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญชีชำนาญการ  

เลขที่ตำแหน่ง  56-3-04-3201-001  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับหนา้ที่และความรับผดิชอบหลัก  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งตอ้งกํากับแนะนําตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของผูร้่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชํานาญสูง 

ในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรอืแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย หรอืปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์และความชํานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรอืแก้ปัญหา

ทีย่ากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ควบคุมจัดทําบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน 

และเงินนอก-งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงขอ้มูลให้ถูกต้องและทันสมัย  

1.3 จัดทํางบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงกับความจําเป็น

และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

การจัดทํางบประมาณ  

1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีเช่น การจัดทํา 

งบประมาณการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจ่ายเงิน 

เพื่อให้การ รับ-จ่ายเงนิขององค์กรมปีระสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  

1.6 ถ่ายทอดความรูด้้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  

เช่น ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดทำคู่มือประจำ

สำหรับการฝกึอบรมและวธิีใช้อุปกรณ์เครื่องมอืที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรูท้ี่เป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด  

1.7 ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผดิชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

บัญชกีารเงินและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จ

ตามเวลาที่กําหนดอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน 

และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ เช่น การตั้งฎกีา 

เบิกจ่ายเงนิ ใบสําคัญ การเบิกจ่ายเงนิ การนำส่งเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ  
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สัญญายืมเงนิ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  

และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้  

1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ  

เงินช่วยเหลือ หรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 

และตรงตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงนิที่กําหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ  

1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทางบัญชทีุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ  

ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจําเดือน บัญชีเงนิทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงนิ

รายได้แผ่นดินและรายได้นําส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงนินอก

งบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถ

ตรวจสอบได้  

1.11 ดําเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี 

และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงนิงบประมาณที่ถูกต้องและเพียงพอตามที่

ได้รับจดัสรร  

1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดทางบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นในการตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องให้มีความถูกต้อง 

และครบถ้วนมากที่สุด  

1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทำงบการเงินประจำวัน /ประจำเดือน/ประจำปี รายงาน

ทางการเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรม

ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้  

1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

และต้นทุน ต่อหน่วยกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน

ต้นทุนประจำไตรมาสและประจำปีเพื่อให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร  

ในการประกอบการตัดสินใจใน การดำเนินงาน 
1.15 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงิาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นแก่เจา้หน้าท่ีในระดับรองลงมาในสายงานผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนนิงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและแล้วเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด  

1.16 ศกึษา วเิคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี 

เพื่อเป็นเครื่องมอืการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และตดิตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏบัิตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน  

   2.1 วางแผนหรือร่วมดำเนนิการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการ 

ของหน่วยงานระดับสำนักหรือกองและแก้ไขปัญหาในการปฏบัิตงิาน เพื่อให้การดำเนนิงานเป็นไป 

ตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนด  
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   2.2 ร่วมวางแผนงานขัน้ตอนแนวทางการดำเนนิงานและกำหนดมาตรฐาน 

ระบบงานการเงินบัญชแีละงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และสอดคลอ้ง

ตามเป้าหมายและนโยบายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้  

 2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบริหารงาน 

ของผู้บริหารและช่วยเหลอืให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเพื่อให้การปฏบัิตงิานถกูต้องรวดเร็ว  

 2.4 ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื ่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3. ด้านการประสานงาน  

 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ เบื้องต้นแก่

สมาชิกในทมีงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไว้  3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือ

คำแนะนำเบือ้งตน้แก่สมาชกิในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน

การดำเนนิงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 3.3 ประสานการทำงานเกี่ยวกบัหน่วยงานราชการอ่ืนภายในอำเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏบัิตงิานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 3.4 ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายการรับเงิน 

การโอนเงินเพื่อให้การปฏบัิตงิานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ ดำเนนิการ

ในการใชจ้า่ยเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระเบียบกฎหมายขอ้บังคับกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ทราบขอ้มูลใหม่และความรู้ต่างๆ นำไปใช้ ใหเ้กิดประโยชน์  

4. ด้านการบรกิาร  

 4.1 ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชท่ีีตนมี ความ

รับผิดชอบในระดับท่ีซับซ้อนหรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ

ประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ และนำไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 4.2 จ ัดทำฐานข ้อม ู ลหร ื อ ระบบสารสน เทศท ี ่ เ ก ี ่ ย วก ั บงานการ เง ิ นและบ ัญช ี   

เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใชป้ระกอบการพจิารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 

มาตรการต่าง ๆ  

 4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สำหรับรายงานให้สำนัก นโยบาย

สถิตกิารคลัง เพื่อใชป้ระกอบการวเิคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ  

 

4.4 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลด้านการเง ินและบัญชีในระบบสารสนเทศที ่เก ี ่ยวข ้อง  

กับงานที ่ร ับผิดชอบ เพื ่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณา  

ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆ 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

6. ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี   ในกรณีเจา้

พนักงานการเงนิและบญัชีไมอ่ยู่หรอืไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7) ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  ใน

กรณีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ นางอรุณ ี มิกราช  ตำแหน่ง  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้

ชำนาญงาน  เลขทีต่ำแหน่ง 56-3-04-4204-001  โดยม ีนางปิยะนุช  พระหนัธงชัย พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่จัดเก็บรายได้ นางสาวกลิน่ร่ำ  นารินรักษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง 

คนงานทั่วไป และนางสาวกาญจนา  แผงนาวรรณ  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่งคนงานทั่วไป  และนาย

ชรนิทร์  สุจรติ  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนด

ตำแหนง่สำหรับตำแหน่งเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ มีหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นตอ้งใชผู้้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา  

โดยต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการจัดเก็บรายได้  ปฏิบัตงิานทีต่้องตัดสินใจหรอืแก้ปัญหา 

ที่ค่อนข้างยากและปฏิบัตงิานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรอืปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน 

ที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผูส้ำเร็จการศึกษาระดบัปรญิญา โดยใช้ความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานที่ตอ้งตดัสนิใจหรอืแก้ไขปัญหา 

ที่ค่อนข้างยากและปฏิบัตงิานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนยีม หรอื

รายไดต้่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อให้การจดัเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถว้นและถูกต้อง  

1.2 ดูแล ตดิตามและตรวจสอบ การเร่งรัด ติดตาม การจดัเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ

รายไดต้่างๆ ที่ค้างชำระเพื่อให้การดำเนนิการถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและสามารถจัดเก็บไดอ้ย่าง

ครบถ้วน  

1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ 

รายได้ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง 

1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมู++ล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการ 

จัดเก็บรายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการ 

ดำเนินการต่างๆ ทางการจัดเก็บรายได้  

 

 

 

 

1.5 ดูแล ติดตามการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้

แต่ละประเภทรวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้

อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  

1.6 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เกี ่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี ่ยวกับการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

วิธีการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
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1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  

และรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำรายงานเสนอผูบ้ังคับบัญชา  

1.8 จัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้ 

อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ได้ตรง

ตามเป้าหมายที่กำหนด  

2. ด้านการกำกับดูแล  

2.1 กำกับดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียมและรายได้เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผดิชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

2.3 วางแผน ประเมนิผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการ 

จัดเก็บรายได้ ในหน่วยงานที่รับผดิชอบเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ด้านการบรกิาร  

3.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชีแ้จงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ที่มคีวามซับซ้อน 

แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ 

ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ  

3.2 ประสานงานในระดับกองหรอืหน่วยงานที่สูงกว่า หน่วยงานราชการ  

และเอกชนหรอืประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลอืและความร่วมมอืในงานการจัดเก็บรายได้ 

และแลกเปลี่ยนความรูค้วามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 5. ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ในกรณี 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

 ๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มอบหมายให้ นางอรุณ ี มิกราช  ตำแหน่ง  

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4204-001  ปฏิบัติราชการแทน

และรักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-4203-001 ในกรณี

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่งสำหรับเจ้าพนักงานพัสดุเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมี นายคุณากร เพชรพรรณ พนักงาน

จา้งทั่วไป ตำแหน่งคนงาน  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
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1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา 

นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมต่อการ ใช้งาน  

1.2 ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสาร

เกีย่วกับ พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน  

1.3 ร่างและตรวจสัญญาซือ้สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน 

พัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน  

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื ่อจัดทำรายงาน และนำเสนอ 

ผูบ้ังคับบัญชาในหน่วยงาน  

1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบ 

การ ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้  

1.7 จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี 

งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานพร้อมทั ้งรายงานผลการด ำเนินการ 

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแลว้เสร็จ 

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

2. ด้านการบรกิาร  

2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ 

ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จ

ลุล่วง  

2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน 

ทั่วไปเพื่อให้บริการหรอืขอความช่วยเหลอืในด้านที่ตนรับผดิชอบ 

3.  งานตรวจสอบพัสดุประจำปี 

4. ควบคุมรายรับ – จ่าย ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท พร้อมทั้งจัดทำรายงานการใช้

จ่ายใบเสร็จรับเงนิเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  และเมื่อสิน้เดือนธันวาคมของทุกปี 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6. ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในกรณเีจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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๕. งานควบคุมงบประมาณ นางกานดา  การีชุม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 56-3-04-3201-001 ให้ปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มีหน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้  

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

 ๑. การนำฎีกาที่ลงรับจากการเงินแล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณ ตรวจสอบว่ามีเงิน

หรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการก่อนการดำเนินการ

เบิกจ่ายขอสำเนาใบโอนและสำเนารายงานการประชุมเก็บใส่แฟ้มไว้ ๑ ชุด 

๒. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายออกไปหรอืไม่และประสานงาน

กับพัสดุว่าโครงการมีเงินงบประมาณของการดำเนินงานหรือสามารถทำสัญญาได้กรณีที่ประกาศ  

และเปิดซองแล้ว 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน  นางพิกุล   ปัดถามัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

เลขที่ตำแหน่ง 56-3-12-3205-001 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี้  

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื ่อถือของข้อมูล ตัวเลข 

หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆทางดา้นการเงิน การบัญชีพัสดุทรัพย์สินเพื่อใหก้ารตรวจสอบ

ดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง  

1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ

ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ  เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัดมีประสทิธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  

1.3 ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ  

และทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการ

ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้

งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

1.4 ร่วมทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ  

เพื่อเสนอผลการตรวจสอบข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล

การดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

1.5 ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
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1.6  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจ่าย รวมทั ้งเง ินย ืมและการจ่ายเง ินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ 

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

 2. ด้านการวางแผน  

2.1 วางแผนการทำงานท ี ่ร ับผ ิดชอบร ่วมดำเน ินการวางแผนการทำงาน 

ของหน่วยงานหรอืโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

2.2 ประชุมสัมมนา  การจัดทำงบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย  

ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 

3. ด้านการประสานงาน  

 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

3.2 ชี ้แจงและให้รายละเอียดเกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล  

หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

3.3 ชี ้แจงข้อมูลเหตุผลและระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจ

เข้าใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. ด้านการบรกิาร  

   4.1 ฝึกอบรมให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ

ตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

พร ้อมทั ้งช ่วยแก ้ป ัญหาข ้อข ัดแย้ งในหน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบ เพื ่อให้การปฏิบ ัต ิงานถ ูกต ้อง 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบ

ข้อมูลและความรูต้่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2  ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบ

ในระดับต้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ 

5. งานจัดวางระบบควบคุมภายใน 

6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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กองช่าง   

นายชาญว ิทย ์    ก ิณเรศ   ตำแหน ่ ง   ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-00-1101-001    ปฏิบัติราชการแทน 

และร ั กษาราชก ารแทน  ผ ู ้ อ ำนวยการกอ งช ่ า ง  ( น ั กบร ิ ห าร ง านช ่ า ง  ร ะด ั บ ต ้ น ) 

เลขที่ตำแหน่ง  56-3-05-2103-001  มีหน้าที่และความรับผดิชอบ ดังนี้  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงาน

เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ 

ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  

1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบ ัต ิงาน รวมทั ้งเป ้าหมาย 

และ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัดเพื่อเป็นแบบ

แผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมท ั ้ ง เป ้ าหมายและผลส ัมฤทธ ิ์  

ของหน่วยงานให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  

หรือ แผนการปฏิบัติงานตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  

2. ด้านการบรหิาร  

2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ 

ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประโยชน์สูงสุด  

2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข 

ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์

ตามที่กำหนดไว้  

2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที ่หน่วยงาน

รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ผูร้ับบริการ 
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2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริงพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ 

และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ  เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และรักษาผลประโยชน์ของราชการ  

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล  

3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสทิธิภาพและความคุ้มค่า 

3.2 ติดตามและประเมินผลงำนของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ 

บัญชาให้มคีวามสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง 

กับ นโยบายพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ความคุ้มคา่และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

กองช่าง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๔  งาน คือ 

๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

 

 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

 ๑. งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคางานควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบงานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาต อาคารทุก

ประเภท ที ่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่น ให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที ่ได้รับอนุญาต  

การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ 

 ๒. งานสำรวจ ออกแบบ เข ียนแบบต่างๆ งานก่อสร้างโดยได้ร ับการอนุญาต  

ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้องการขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ ขุดดิน 

และถมดินรวมตลอดถึงเรื่องรอ้งเรียนและอื่นๆ ในพืน้ที่ หมู่ที่ ๑ - ๑๘   

 ๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. งานก่อสร้าง  นายชาญวิทย์   กิณเรศ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-00-1101-001    ปฏิบัติราชการแทน 

และรักษาราชการแทน  ตำแหน่ง นายช่างโยธา โดยมี  นายวีระวัฒน์  แก้วคำภา  พนักงานจา้งตาม
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ภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สำหรับนายช่างโยธา  มีหน้าที่และความรับผดิชอบ  ดังนี ้   

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

โดยต้อง กํากับแนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์และความชํานาญงานด้านช่างโยธาปฏิบัติงานที่ตอ้งตัดสินใจหรอืแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

และปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู ้ปฏิ บัติงานที ่มีประสบการณ์ 

ซึ ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู ้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู ้ความสามารถประสบการณ์ 

และความชํานาญงานด้านช่างโยธา  ปฏิบัติงานที ่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก  

และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 สํารวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง  

โครงการเพื่อการวางแผนและออกแบบ  

1.2 ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบํารุงรักษา งานปรับปรุง  

และซ่อมแซม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด 

1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุค่าแรงงานตามหลัก 

วิชาช่างและมาตรฐานเพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ  

1.4 กําหนดแผนในการดำเน ินงานก่อสร้าง งานบําร ุงร ักษา งานปรับปรุง 

และซ่อมแซมหรอืตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้  

1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม 

เพื่อให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  

1.6 ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ ่งก่อสร้างเพื ่อให้เป็นไปตาม  

ความตอ้งการของหนว่ยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กําหนด  

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  

ทีเ่กี่ยวข้องกับงานโยธาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการกำกับดูแล  

2.1 กํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การดําเนินงาน 

ของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  

2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธา 

ในหน่วยงานที่รับผดิชอบเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. ด้านการบรกิาร  
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3.1 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธา

ที่รับผดิชอบแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรูค้วามชํานาญด้านงานโยธาแก่ผูท้ี่สนใจ  

3.2 ประสานงานในระดับกองกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั ่วไป 

เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์

ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

5. งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

                      (1)  งานจัดทำผังเมืองรวม 

                      (2)  งานจัดทำผังเมอืงเฉพาะ 

                      (3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 

                      (4)  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดนิสาธารณประโยชน์ 

                      (5)  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมอืง 

                      (6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางนำ้ 

                      (7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมอืง 

                      (8)  งานใหค้ำปรึกษาด้านผังเมอืง 

                      (9)  งานใหค้ำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

                      (10) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 

                      (11) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมอืง 

                      (12) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

                      (13) งานเวนคืนและจดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

                      (14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๓.  งานประสานสาธารณูปโภค 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

  1. งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานขนส่ง  งานวิศวกรรม จราจร

งานระบายน้ำ งานประปา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลอง   ท่อระบายน้ำ แผนการ

โครงการล้างท่อระบายน้ำและแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการ

ระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

ปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตัง้งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ 

  ๒.  สำรวจแผนที่ การกำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 ๓.  ควบคุมการปฏิบัติงานกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี ่ยวกับการ

บริหารงาน  การผลติและการจำหน่ายน้ำประปา  การตดิตั้งประปา  การตรวจ  แก้ไข  ปรับซ่อมมาตร
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วัดน้ำ  การสำรวจและต่อท่อประปา  วางแผน  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ของการประปา   

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม

การใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื ่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ

เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้

งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  

   5. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผน  

บำรุงรักษา  

  6. ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่  

หน่วยงานหรอืกฎหมายกําหนด  

  7 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื ่องมือเครื ่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการ 

ปฏิบัติงานให้มจีำนวนเพียงพอและพรอ้มต่อการใช้งาน 

2. ด้านการบรกิาร  

2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  

 4.  จัดทำรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินแนบท้ายประกอบฎีกาเบิกเงินเดือน (แบบ งด.๒)  

ส่งให้กองคลัง  จัดทำฎกีาเงินเดือนภายในวันที่  ๒๐  ของทุกเดือน 

 5.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยมี 

  นายเชาวลิต โสสุทธิ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ      

   นายประสิทธิ์ชัย  อัมวงษา  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 

  นายวิสุทธิ์  จันทร   พนักงานจา้งเหมา  ตำแหน่ง  พนักงานผลิตนำ้ประปา 

  นายจำปี  สุรยิวงค์  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานผลิตนำ้ประปา 

  นายธนายงค์  จันทะรักษ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลติน้ำประปา 

  นายมนต์เสน่ห์  บาลลา  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานผลิตนำ้ประปา 

  นายชัยสิทธิ์  สุจรติ พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานผลติน้ำประปา 

  นายประยงค์  บัวพิษ  พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 

            เป็นผู้ช่วย  มหีนา้ที่ความรับผดิชอบ  ดังนี้ 

  ๑.  รับผิดชอบงานการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ระบบประปา  และงานการขออนุญาต

ใช้ระบบประปา  หมู่ที่  1, ๓, ๔, ๗, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘   
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  ๒.  ควบคุมดูแลเปิด-ปิด  ระบบประปาและแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้ระบบ

ประปา 

  ๓.  รับผิดชอบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและการตดิตั้งมิเตอร์ประปา 

  ๔.  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นายปรีชา  ทาอินทะ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-08-2107-001  มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ  ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด

กลาง หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน 

อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงาน

ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  

1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็ก 

และเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไป  

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  

1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  

หรือ แผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  

1.4 ร่วมวางแนวทางการศกึษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ 

ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ภายใต้ขอ้จำกัดทางดา้นงบประมาณ บุคลากรและเวลา  

2. ด้านบริหารงาน  

   2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบการศกึษาตามอัธยาศัย 
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การศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของเจา้หนา้ที่ในหน่วยงานที่รับผดิชอบ  

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อนำไปกำหนด 

นโยบายด้านการศกึษาของหน่วยงานต่อไป  

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออำนวยการ 

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจรญิก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียง 

และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชน 

ในพืน้ที่  

2.5 ริเริ ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรม 

ที่มคีวามจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางการศกึษาของพื้นที่  

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน 

ในหน่วยงานที่รับผดิชอบใหเ้ป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลา

ทีก่ำหนดไว้  

2.8 ควบคุมการจ ัดก ิจกรรมทางด ้านก ีฬาให ้ก ับประชาชนได ้ออกกำลังกาย 

เพื่อส่งเสริม สุขภาพที่ดขีองประชาชนในพื้นที ่ 

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียนเพื่อประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง 

โรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2.10 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง

ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่กำหนด  

2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ผูร้ับบริการ  

2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ 

และคณะทำงานต่าง ๆ ที ่ได้รับแต่งตั ้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู ้แทนหน่วยงานเพื ่อรักษา

ผลประโยชน์ของราชการ 

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล  
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3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสทิธิภาพและความคุ้มค่า  

3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที ่ในบังคับบัญชา เพื ่อให้การ 

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ 

บัญชาเพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

   4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง 

กับนโยบายพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ร่วมตดิตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

นายปรีชา  ทาอินทะ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม  

(นักบริหารงานการศกึษาระดับต้น)  เลขที่ตำแหน่ง  56-3-08-2107-001  ปฏิบัติราชการแทน 

และรักษาราชการแทน  นักวิชาการศกึษา เลขที่ตำแหน่ง  56-3-01—3803-001  หน้าที่และ

ความรับผดิชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้นที่ตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถทาง

วิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  

โดยมี นางสาวรัชฎากร  กิณเรศ  พนักงานจา้งตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผูช่้วยนักโภชนาการ   

นางสาวสุพัสตรา   สุวรรณไชยรบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ 

นางสาวนภาลัย  ไตรลาศ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูช่้วยเจ้าพนักงานพัสดุ และ 

นางสาวสุชดา  รัตนะ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเป็นผู้ช่วย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

 1. ด้านการปฏิบัติการ  

     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา

งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง  

      1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผน 

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื ่อการเรียนการสอน สื ่อการศึกษา การผลิต  

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา  

     1.3 ศกึษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตัง้ การยุบรวมสถานศกึษาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรอืยุบสถานศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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      1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาศาสนา 

ศลิปะและวัฒนธรรม  

      1.5 ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศกึษา ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ได้บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถตรงตามความตอ้งการของสถานศกึษา 

และเพียงพอต่อการจัดการศกึษา  

    1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศกึษา และทะเบียนประวัติครู 

และบุคลากรทางการศกึษารวมทั้งปรับปรุงใหท้ันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างองิและให้การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศกึษา  

  1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศกึษาพิเศษการ 

ศกึษาตามอัธยาศัยเพื่อให้การจัดการศกึษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

 1.8 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศกึษา วเิคราะห์ 

วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศกึษา  

  1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรอืบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  

 1.10 ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน ค่าตอบแทน 

หรอืเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด  

  1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศกึษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรอื 

งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม คอมพิวเตอร์ กิจกรรม 

สันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพืน้ที่ได้รับการศกึษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพ

สูงสุด    

 1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็ก 

ในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  

 1.13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรูข้องชุมชนด้านการศกึษา การสร้างอาชีพ 

กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรยีนรู้ ความสามัคคี 

และรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ำค่าของท้องถิ่น 

  1.14 ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้หม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผดิชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน

ของหน่วยงานหรอืโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

           3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
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3.2 ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรอืความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

               4. ด้านการบริการ  

          4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ 

ศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชน

อย่างทั่วถึง  

  4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา  

เบือ้งตน้แก่นักเรียน นิสติ นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  

 4.3 ดำเนนิการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา 

เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจและให้แนวทางการศกึษา 

และแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป  

 4.4 เผยแพร่การศกึษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสาร 

สื่ออเิล็กทรอนิกส์เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรูด้้าน

การศกึษาการแนะแนวการศกึษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

  4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิตปิรับปรุง หรอืจัดทำฐานขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการ

พิจารณากำหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

        5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
          

ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานใหถ้ือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค  

ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง โดยทันที 

๑.  นางบานเย็น  บรรเทา ตำแหน่ง  ครูผูดู้แลเด็ก  เลขที่ตำแหน่ง  

563086600267   ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี  นางสาวนิยาพร  ทอนรินทร์  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูดู้แลเด็ก (ทักษะ)  นางสาวเมทิกา   อินทะเสย์  พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) นางปริศนา  ป้อมไชยา พนักงานจา้งทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน  

เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดกสามัคคี   

โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับ นักบริหารงานการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชา

มอบหมาย 

๒.  นางจิระพา  ไชยรา  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  เลขที่ตำแหน่ง  56308660266    

ให้ปฏิบัติหนา้ที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี นางสาวรุ้งนภา  สมแสน  พนักงานจา้งตามภารกิจ  

ตำแหน่ง ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) , นางสาววัฒนา  ไชยชมภู  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผูดู้แลเด็ก

(ทักษะ), นางสาวเนตรนภา  จันทะศักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผูดู้แลเด็ก(ทักษะ)  
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นางสาวจินดาพร  คะลีล้วน  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่บ้าน   เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานด้านวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแล

และบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มไผ่-ไผ่ทอง  โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับนักบริหารงาน

การศกึษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๓. นางสาวศิริลักษณ์  สุจรติ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง  

5630660026 ใหป้ฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี นางอนงพันธ์ สมจันทร์ พนักงานจ้าง

ตามภารกิจตำแหน่งผูดู้แลเด็ก (ทักษะ), นางสาวพิมพ์นิกร จันทะรักษ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ), นางสาวปาลิตา  เหลาแตว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผูดู้แลเด็ก

(ทักษะ) นางนุชจิรา  ไชยรา  ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ), นางสาวสมไสว จันทรักษ์  พนักงานจา้งทั่วไป 

ตำแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างมิ่ง โดย

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ กับนักบริหารงานการศกึษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

๔. นางกิรติกร  จันทิวงศ์ ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวงศ์ทอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมี  นางสาวสุพัฒตา   

จันทะศักดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) , นางรุ่งฤดี  ไตรยงค์   พนักงานจา้ง

ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ),นางสาวน้ำฝน  ชานุชิต พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง 

ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ) และ นางสาวมุทิตา ผายเงนิ พนักงานจา้งทั่วไป  ตำแหน่ง แม่บ้าน เป็นผู้ช่วย 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานดูแลเด็ก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลและบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรวีงศ์ทอง โดยประสานงานกับฝ่าย

ต่างๆกับนักบริหารงานการศกึษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค  

ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง โดยทันที 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่    2  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  2  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63 

 

 

      ลงช่ือ     แปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ      

                      (นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง 



~ ๕๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


