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ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงศำลำ 
                                                        ท่ี ๖๐๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง กำรแบ่งงำน กำรบริหำรงำน และมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงศำลำ 
....................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๙ (๔) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๙  
ธันวาคม  ๒๕๔๕  ข้อ ๒๓๑ และข้อ ๓๖๖ ในการก าหนดส่วนราชการให้ค านึงถึงความจ าเป็น และความเหมาะสมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 

๑.   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.  กองหรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น 

  เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการนี้
จึงขอปรับปรุงแก้ไขการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ข้ึนใหม่ 
ดังต่อไปนี้  
  มอบหมำยให้ นำงลิ้นจี่ ภำชนะกำญจน์ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น  อบต.) ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-001101-001 โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้       
  บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ 
อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงโดยควบคุมหน่วยงานหลาย
หน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี่ 

1. ด้ำนแผนงำน 
1.1 ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความคาดหวัง

และเป็นหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.2 ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ
ต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถ่ิน 
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1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการ
จัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการจัดสรร
และการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง กฎเกณฑ์ มาตรการ 
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

1.5 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินการให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
เพื่อให้การด าเนินบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนและน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ 

1.7 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่างๆให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. ด้ำนบริหำรงำน 
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ 

2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.3 ช่วยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถะประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆตามภารกิจของส่วนราชการ เพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2.6 ประสาทงานฝ่ายบริหาร สภาฯ และส่วนราชการ เพื่อก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณ (ตาม
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ) 

2.7 ก ากับและหริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินที่
รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2.8 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผู้ บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
3.1 ช่วยปกครองผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถ่ิน เพื่อการ

บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
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3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 

3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 

3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 

3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของสว่น
ราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ร่วมวางแผนการจัดท าและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้สนองตอบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา          
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางศาลา แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น  ๓  ส่วนราชการ  ดังนี้ 

   ๑.  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงศำลำ 
๑.๑  มอบหมำยให้  นำยสุวิทย์  อินทรัตน์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

(นักบริหำรงำนท่ัวไป ) ระดับต้น เลขท่ีต ำแหน่ง 21-3-01-2101-001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับ
กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริห าร
จัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
 1.1 รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 1.2 ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่างๆซึ่งอาจเป็นนโยบายและแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ
มั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดการน าเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการๆในอนาคตต่อไป 

 1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการแผนแผนการ
ปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน
ตามที่ก าหนดไว้ 
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 1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งาน
นโยบาย หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

 1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพื่อน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ด้ำนบริหำรงำน 
 2.1 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 

และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
  2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประมาณงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล 
หรือสภาต าบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การท างานของผู้บริหารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
  2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าค าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและ 
การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
  2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิก าหนด 

2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
ต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็น
ต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงาน
ต่างๆสูงสุด 

 2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพื่อให้งานต่างๆด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรรหาร บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานทีมีเป้าหมายและมีประสิทธิสูงสุด 

 2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิด
การสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
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 2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ 
เช่นการแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น เพื่ออ านวยการให้การ
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

 2.13 ช้ีแจ้งข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
 3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติ

ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
 3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้

เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
 4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ

และความเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
 4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง

ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนนิการและใช้
จ่ายร่วมกัน 

 4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

๑.๒. งำนบริหำรงำนท่ัวไป มอบหมำยให้ นำงปัทมำ  ภักดีรัตน์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป ระดับ 
ปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-01-3101-001 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น  ท่ีต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมรถทำงวิชำกำร ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำร
รำชกำรท่ัวไป ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ี
ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงาน 
ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 
  1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และค าสั่งต่าง ๆ 
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
  1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
บริหารการประชุมประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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  1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
  1.6 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อการด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของบริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนบริกำร 
  ตอบปัญหา ช้ีแจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับต้น แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 

 ๑.๓ งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี มอบหมำยให้  นำยปรีชำชำญ  แก้วนุ้ย ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ระดับ
ช ำนำญกำรกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  21-3-01-3102-001  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ท่ีใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กำร
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบและ และงำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือ

หลักฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 

เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.3 ศึกษา รวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและความจ าเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

 1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการ
แบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1.5  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผน
อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1.6  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะสมรรถนะ
ของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและ
เหมาะสม ในหน้าที่ความความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน 

 1.7  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 
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 1.8  ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

 1.9  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
 1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
 1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๑.๔  งำนแผนงำนและงบประมำณ มอบหมำยให้ นำงสำวนัชำ ลิจ้วน ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน ระดับปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-01-3103-001  โดยมี นำงสำวศุภนิจ เพชรรัตน์ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำนซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผนหรืองำนวิจัยจรำจร ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ ท่ียำก และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือด้ำนวิจัยจรำจร ปฏิบัติงำนท่ีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ียำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ 
ดังน้ี 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการก าหนดนโยบายปละเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคง 
  1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 
  1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชากร และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยก าหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น 
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด 
  1.7 ด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง
อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมารการผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้างนั้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมารที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
  1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส่และเป็นธรรม 
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  1.9  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญเพื่อให้สามาร
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารพน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ 
  1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ปละสรุปข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก

ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
  3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
  4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจ้ง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่
ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.2 ร่วมก าหนดแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใน 
  4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  4.4 อ านวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจรเพื่ อเป็น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านจราจร และการขนส่งแก่หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้ที่สนใจ 

๑.๕  งำนกฎหมำยและคดี มอบหมำยให้ ให้ นำยกิตติศักดิ์  ศรีวุทธำนันท์ ต ำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-00-๓๑0๕-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดังน้ี 

๑)   จัดท าร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางศาลา 

๒)  งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับ 
 ๓)  พิจารณา  วินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการ 

    ๔)  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
    ๕)  การด าเนินการทางคดีและงานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ 
    ๖)  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย 

   ๑.๕ งำนพัฒนำชุมชน  มอบหมำยให้ นำงสำวเจนจิรำ  ทองเทพ นักพัฒนำชุมชน ระดับช ำนำญกำร 
เลขท่ีต ำแหน่ง21-3-01-3801-001 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ท่ีต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัติด้ำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะ
งำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
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1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน   ใน
ชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งใน
การพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน  ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความสมดุลใน
การพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6 ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ช้ีวัดก้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ช้ีวัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดความรู้ของชุมชน 

1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน 
เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของตน 

1.10 ดูแล ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช่ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พังได้เช่น 
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถ
เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

1.13 จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โษษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 

1.14 ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถน ามาวางแผน
ในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อให้รู้ถึงบทบาท
หน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจ าหน่ายสินค้าที่
เป็นธรรม 

1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
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1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
    4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้มีความรู้และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
    4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่ อให้บริการแก่

หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนประชาชนในท้องถ่ินตาม
วิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ม ผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน  
ครัวเรือน 

๑.๕  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มอบหมำยให้ ให้ นำยกิตติศักดิ์  ศรีวุทธำนันท์ ต ำแหน่ง        
นิติกร ปฏิบัติกำร เลขท่ีต ำแหน่ง 21-3-00-๓๑0๕-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นำยปรีชำชำญ แก้วนุ้ย 
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง
ใช้ผู้ส ำเร็จศึกษำระดับปริญญำปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภำยใต้กำรก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
 1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 

อุทกภัยวาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
 1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อด าเนินการป้องกัน

เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 
 1.3 จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพร้อม

ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 1.4 รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่นส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดท าแผนป้องกันรับสถานการณ์ และให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 

 1.5 จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2. ด้ำนกำรบริหำร 
 2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 

 2.3 ประสาทนกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

 2.4  ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 

๑.๖  งำนด้ำนกำรศึกษำ มอบหมำยให้ นำงปัทมำ ภักดีรัตน์  พนักงำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง จัดกำรงำน
ท่ัวไป ระดับปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 21-3-01-3๑๐๑-001 ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ท่ีต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ีมีหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบดังน้ี 
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา งานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและเกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดต้ัง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
  1.5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ก าหนด 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษา 
  1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเสนอขอประเมินวิทยาฐานะของครูและบุคลากร 
  1.10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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  1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆใน
พื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถ่ินมีการ
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาที่ดีสมวัย 
  1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อให้เด็กๆในท้องถ่ินเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้ าค่า
ของท้องถ่ิน 
  1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษา เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนกำรบริหำร 
  4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
  4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
  4.3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและ
วิชาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
  4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เ ขียนบทความ จัดท าวารสารสี่อ
อิเล็กทรอนิกส์  เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และให้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 

พนักงำนจ้ำงท่ัวไป 
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          ๑. งำนคนงำนท่ัวไป นำงสำวจุฑำรัตน์  บุญรอด ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

             ๑) งาน สปสช.  
                                            ๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งำนคนงำนท่ัวไป นำงคะเณ  ศรีเจริญ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบ ดังนี ้

             ๑) ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
                                            ๒) รับ-ส่งเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

          ๓. งำนรักษำควำมปลอดภัย มอบหมำยหน้ำท่ีให้นำยช ำนำญ  เพชรคง  ต ำแหน่งยำม มีหน้ำท่ี
รักษำควำมปลอดภัยและรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ภำยนอกสถำนท่ีรำชกำร 

๒.  กองคลัง   
 ๒.๑  มอบหมำยให้ นำงมลฤดี  นุ่นนวน ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง)  ระดับ
ต้น เลขต ำแหน่ง  21-3-04-2102-001 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมายก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา 
มากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
1.1  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลังเพื่อวางแผนและจัดท า

แผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
1.2  ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงาน

ด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้ และงานพัสดุ หรืองา นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

1.3  ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่
ก าหนดไว้ 

1.4  ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณ 
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม ข้ันตอนส าคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

1.5  ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

1.6  ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ภายใต้ข้อจ ากัด ทางด้านงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 
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1.7  วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ 

2. ด้ำนบริหำรงำน 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วย 
 2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา 
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 
 2.5 ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบสูงสุด 
 2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างตรง
เวลา 
 2.8 ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถ
เก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และการน าส่งเงิน
ไปส ารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการงบประมาณเพื่อน า
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวช้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 2.13 ตอบปัญหา ช้ีแจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
             3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
  3.1 จัดระบบงานอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
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  3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
  3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
และมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูล
กัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
  3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเช่ียวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
 4.ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

4.1 ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนนิการและใช้
จ่ายร่วมกัน 

4.5 ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๒.๒  งำนกำรเงิน มอบหมำยให้  นำงพวงไพ  เหมทำนนท์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ระดับ ปฏิบัติกำร  เลขต ำแหน่ง  21-3-04-3201-001  โดยมี นำงสำวปรียำนุช  ไทรทองค ำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้ำพนักงำนงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญสูงในงำน
วิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ียำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับหมำยหมำย
หรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำม
ช ำนำญสูงในงำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ีอยำกและปฏิบัติงำนอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังน้ี 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1 ควบคุมจัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกระบบ 
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
  1.3 จัดท างบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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  1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ 
  1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่นการจัดท างบประมาณ การ
รับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การ รับ -จ่ายเงินของกรมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงานราชการ 
  1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่นให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
  1.7 ควบคุมและดูแลปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงินและ
งบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามก าหนดที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบส าคัญการเบิก
จ่ายเงิน การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

  1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ 
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.10 ควบคุม และดุแลการจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual 
และระบบ GJMIS เช่น บัญชีประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและรายได้น าส่ง
คลัง ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 
  1.11 ด าเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดท าเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร 
  1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี 
เพื่อใช้ประกอบในการท าธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรการรมทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการตรวจสอบและด าเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด 
  1.13 ควบคุม ดูแลการจัดท างบการเงินประจ าวัน/ประจ าเดือน/ประจ าปี/ รายงานทางการเงิน 
และรายงานทางบัญชี เพื่อน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
  1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานต้นทุนประจ าไตรมาศปละประจ าปี 
เพื่อให้มายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
  1.15 ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  และแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
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  1.16 ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี 
เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  2.1 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดบั
ส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  2.2 ร่วมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการด าเนินงานและก าหนดมาตรฐานระบบงาน การเงิน 
บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องตามเป้าหมายและ
นโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดไว้ 
  2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณ์การคลัง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานของผู้ บริหาร และ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว 
  2.4 ร่วมด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิก
ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3 ประสานการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอ าเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.4 ประสานการท างานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การด าเนินการใน
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่างๆน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 4.ด้ำนกำรบริกำร 
  4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.2 จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 
  4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย สถิติการคลัง ส าหรับรายงานให้ส านักนโยบายสถิติการ
คลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ 
  4.4 ช่วยท าฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ประกอบพิจารณาในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ 

๒.๔ งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ มอบหมำยให้  นำงเตือนจิตร แสงวิเชียร ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง  
เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ท่ีต้องใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
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ต่ำงๆ และรำยได้อ่ืนๆภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ

ทางเศรษฐกิจ เบื้องต้น เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ หรือปรับปรุง
อัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม 

1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถท าได้จ านวนเท่าไร อันจะ
น าไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณถัดไปได้ 

1.3 ร่วมส ารวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ และติดตามจัดท าหนังสือเตือน
ผู้ประกอบการในข่ายช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาช าระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 

1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด.,ภป.,ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
ของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่ผู้ในข่ายการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อติดตามลูกหนี้
ค้างช าระให้มาช าระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่ใช้
ในการประเมินและค านวณภาษี 

1.5 จัดท ารายงานเกี่ยวกับรายได้ ละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้ 

1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกส ารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการน ามาประกอบการจัดเก็บรายได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1.7 ควบคุมการจัดท าค าสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมาย่ืนแบบ
ช าระภาษีตรงตามก าหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นตามกฎหมาย รวมถึงจัดท า รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการใน
การติดตามลูกหนี้ค้างช าระ เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

1.8 ส่งเสริมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกั บหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

1.9 จัดท าระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายช าระภาษีลงใน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วข้ึน 

1.10 รับค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ช าระภาษี และ
ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าการโษษณาและเครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
มูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองส าเนาทะเบียน      
ราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่นๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการษ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างษ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดส า ค่าเช่าแผงลอย
ค่าที่วางขายของส่วนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลและเงินฝากธนาคาร        
ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์ ค าร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธ์ิการเช่า และค่าชดเชยต่างๆ 
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 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
  2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานเพื่อโครงการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นธรรมแก่ประชาชน 
  2.3 วางแผนและร่วมด าเนินการในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกรเก็บภาษี
ท้องถ่ินและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  2.4 วางแผนและร่วมด าเนินการในการน าเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ในการให้บริการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ช าระภาษี 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3 ประสานงานและให้ค าแนะน ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ช าระภาษี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
  4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  4.2 ตอบปัญหาและช้ีแจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.3 จัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับช าระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที  เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 
             ๒.๕  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มอบหมำยให้นำงจุไร คงสันติ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ   เป็น
เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน โดยมีนำงสำวสมใจ กำญจนหิรัญ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำร
พัสดุ  เป็นผู้ช่วย หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลัก ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดยไม่ต้อง
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ีค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืน ตำมท่ี
ได้รับหมำยหมำย หรือ ปฏิบัติในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมรถประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนด้ำนพัสดุ ปฏิบัติงำนท่ีต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหำท่ีค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ดังน้ี 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

พัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
1.2 ควบคุมจัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ท ารายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ใน

การด าเนินงาน 

- ๙ - 
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1.3 ตรวจร่างสัญญาช้ือ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุตรวจสอบและ
เก็บรักษาเงินใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ในอนาคต 

1.4 รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดท ารายงาน และ
น าเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

1.5 ตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาศ หรือประจ าปี
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินแล้วเสร็จ 

1.6 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 2. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 

2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 ให้ค าแนะน าแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ด้ำนกำรกำรบริกำร 
  3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วและประสิทธิภาพ 
  3.2 บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือช้ีแจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจทีก าหนดไว้ 
  

๓.   กองช่ำง 
๓.๑ มอบหมำยให้  นำยพิเชษฐ์  สวัสดีนฤมล  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น เลขท่ี

ต ำแหน่ง21-3-05-2103-001  มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน
หรือหัวหน้ำฝ่ำย ท่ีมีลักษณะงำนท่ีเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในงำนบริหำรงำนช่ำงและงำนของ
หน่วยงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูงมำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี  

1. ด้ำนแผนงำน 
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ

หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานให้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
หนว่ยงานตามที่ก าหนดไว้ 
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2. ด้ำนกำรบริหำร 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ

ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
2.2 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิด

ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
2.5 ช้ีแจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะท างานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ รักษา
ผลประโยชน์ของราชการ 
 3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
  3.1 จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
  3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
  3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
 4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
  4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย     
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

๓.2 มอบหมำยให้  นำยศึกษำ  ผำดแผ้ว  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ  ระดับช ำนำญงำน เลขท่ีต ำแหน่ง          
21-3-05-4701-001 ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโดย
ต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำนปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนด้ำนช่ำงโยธำ ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ีค่อนข้ำงยำก และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีประสบกำรณ์ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนด้ำนโยธำ 
ปฏิบัติงำนท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำท่ีค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ี
ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี  

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ส ารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อ

การวางแผนและออกแบบ 
1.2 ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม 

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 
1.3 ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และ

มาตรฐาน เพื่อเป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 
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1.4 ก าหนดแผนในการด าเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อให้
ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพมาตรฐานทางวิศวกรรม 

1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อให้ถูกต้อง
ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 

1.6 ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด 

1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานโยธา เพื่อน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้ำนก ำกับดูแล 
2.1 ก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่

รับผิดชอบเป็นไปตามเป้ามายที่ก าหนด 
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่

รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ด้านการบริการ 

  3.1 ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานยาที่รับผิดชอบ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ 
  3.2 ประสานงานในระดับกอง หรือหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.3  นำยสุวรรณชัย ยงเยื้องคง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร มีควำม
รับผิดชอบและหน้ำท่ี 

1.) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การรับ -ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2.) จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ 

3.) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือพนักงาน ข้อมูล
จ านวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้ 

4.) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

5.) จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆต่อไป 

6.) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และการดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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7.) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

8.)  จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา 

9.) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

10.)  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

11.) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑.๒.๕  งำนธุรกำร มอบหมำยให้ นำงสำวจันทิพย์  บุญคง  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ บันทึกข้อมูล ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรท่ีชัดเจน ภำยใต้กำร
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังน้ี 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การรับ -ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆด าเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานของทางราชการ 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือและจดหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.11  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2. ด้ำนกำรบริกำร 
  2.1 ให้ค าแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  ๓.๔ งำนกิจกำรประปำ มอบหมาย นายณรงค์ นวลรอด ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  มีหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานการประปา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
หลายอย่าง เช่น ควบคุมการผลิตน้ าประปาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดท าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ า
ของการประปา เตรียมน้ าประปาส ารองไว้เพื่อการดับเพลิง ตรวจสอบ ควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของที่ท าการประปา ตลอดจนบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น   ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
               ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามค าสั่ง  โดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ  อย่าให้เกิดความ 
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