คําสั่งเทศบาลตําบลจรเขสามพัน
ที่ 213/๒๕๕๙
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงาน
-----------------------------------------------ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ไดกําหนดใหแตละสวนงานมีคําสั่งแบงงานภายในสวน เพื่อความถูกตองชัดเจนในการ
มอบหมายและติดตามการปฏิบัติงาน เนื่องจากเทศบาลตําบลจรเขสามพันมีพนักงานสอบคัดเลือกไดเปน
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จึงยกเลิกคําสั่งที่ 174/2559 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
255๙ และปรับปรุงคําสั่งแบงงานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจาง
และพนักงานจาง ภายในเทศบาลปรากฏรายละเอียดดังนี้
(1) นายทองใส เทศนุย ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น)ระดับกลาง
เลขทีต่ าํ แหนง ๖๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
บริหารงานในฐานะปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่มีลักษณะงานบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดานกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการอํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร
ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.2 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการ
ตรวจสอบงานเพือ่ ใหเกิดการจัดแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

-๒1.3 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตางๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของ
ประชาชน
1.4 กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ
แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนและนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติ
เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
1.6 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการตาง ๆ ใหกับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ดานบริหารงาน
2.1 สัง่ ราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ
แกปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
2.3 กํากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองสภาวการณ
ประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ
2.5 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
กําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
2.6 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปน
ธรรมใหแกประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอํานวยความ
เปนธรรมใหแกประชาชน
2.7 เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางถูกตอง
2.8 ใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหารสภาและสวนราชการเพื่อกําหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ

-๓3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางไดอยางเปนธรรม
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ตางๆ เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็นที่มีความซับซอน และละเอียดออนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
4.3 วางแผนการจัดทํา และบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนา
(2) นางสุรีพร ทองพูล ตําแหนง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับตน
เลขที่ตําแหนง ๖๖-๒-๐๐-1๑01-002 มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
เรื่ อ งใดที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ระบุ ใ ห เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ป ลั ด เทศบาล หาก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้นมิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ไดในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลจรเขสามพัน กรณีไมมีปลัดเทศบาลตําบลหรือปลัดเทศบาลตําบลไมสามารถปฏิบัติงานได
มอบหมายหัวหนาสวนราชการที่มีระดับการดํารงตําแหนงสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน โดยมีสวนราชการที่
เปนฝายตาง ๆ ดังนี้
หนาที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงาน
ของปกครองสวนทองถิ่นและดานกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน

-4บริหารจัดการ อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหา
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร
ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 รวมวางแผนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอบัญญัติตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาทองถิ่น
1.3 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อใหเกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกําหนด
แนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตางๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
1.5 ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ
แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนและนํานโยบายของผูบริหารไป
ปฏิบัติ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
1.7 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการตาง ๆ ใหกับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข
ตัดสินใจ แกปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2.2 ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งต า งๆ เพื่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
2.3 ชวยกํากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากสวนกลาง
สวนภูมิภาค เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ของสวนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

-๕2.5 เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกร
ปกครองทองถิ่น เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง
2.6 ประสานงานฝายบริหาร สภา ฯ และสวนราชการ เพื่อกําหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณ (ตามหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนางบประมาณ)
2.7 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายองคการบริหาร
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบกําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
2.8 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปน
ธรรมใหแกประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
2.9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ชวยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรสวน
ทองถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางไดอยางเปนธรรม
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน การ
รักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ชวยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากร
ของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
สวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 ชวยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความคุม คาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
4.3 รวมวางแผนการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนา

-6สํานักปลัดเทศบาล
(1) นางกมลวรรณ ปุญสิริ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)
ระดับตน เลขทีต่ าํ แหนง ๖๖-๒01—2101-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก
หรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง
ราชการมอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานสู ง และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวน
ราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการตางๆ ซึ่งอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ตอไป
1.3 รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจ
ของหนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว

-72.2 ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหไดแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนานําเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับ
งานดานนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการงานของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์กําหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพื่อดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตาม
ความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห ทํ าความเห็น เสนอแนะ และควบคุม ดูแลงานนิติการ งาน
ระเบียบและสัญญา เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช
ประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ
แผน หรืองานจัดระบบงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สรางความเขาใจและ
ภาพลักษณที่ดีตอประชาชนในทองถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร
ตางๆ เช น การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่อยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพื่อ
อํานวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ

-82.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธะกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ
4.2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) นางดวงจันทร พุทธิมัย ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-01-3101-001 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติสรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร
สํานักงาน ในดานตางๆ เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน
สัญญาตางๆ เปนตน

-91.2 จัดเก็บ และรักษาขอมูลสถิติเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
คําสั่งตางๆ ของหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหมีขอมูลที่สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทาง
ราชการ
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับการประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
เพื่อใหการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
1.5 ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อใหงานดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหาร
ของหนวยงาน เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานบริการ
ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตน แกหนวยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ
(3) นายทวิชย เสียงสังข ตําแหนง ภารโรง โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบงานรักษาความสะอาด
และดูแลอาคารสถานที่ โดยมี นางสาวทองเพี้ยน ทิมทอง พนักงานจาง ตําแหนง คนงานทั่วไป เปนผูชวย
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 งานเปด – ปดสํานักงาน
3.2 งานทําความสะอาดสํานักงานและบริเวณรอบ ๆ สํานักงาน งานดูแลสวน
3.๓ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที่ วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
ประชุมสภา
3.๔ งานรับ – สงหนังสือระหวางเทศบาลตําบลกับอําเภอ หนวยงานราชการอื่น ๆ
และสงเอกสารภายในตําบล

-103.๕ งานใหบริการตอนรับบุคคล ประชาชนที่มาติดตองานราชการกับเทศบาลตําบล
3.๖ งานถายเอกสารตาง ๆ
3.๗. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(4) นางนิภา ศรีเหรา ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ ( นักบริหารงานทั่วไป) ระดับตน
เลขที่ตําแหนง 66-2-01-2101-002 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก
หรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง
ราชการมอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานสู ง และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวน
ราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการตางๆ ซึ่งอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ตอไป
1.3 รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจ
ของหนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-112. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
2.2 ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหไดแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนานําเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับ
งานดานนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการงานของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์กําหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพื่อดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตาม
ความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห ทํ าความเห็น เสนอแนะ และควบคุม ดูแลงานนิติการ งาน
ระเบียบและสัญญา เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช
ประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ
แผน หรืองานจัดระบบงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สรางความเขาใจและ
ภาพลักษณที่ดีตอประชาชนในทองถิ่น

-122.11 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร
ตางๆ เช น การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่อยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพื่อ
อํานวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธะกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ
4.2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
5) นายแมน บุญอินทร ตําแหนง หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่งไป)
ระดับตน เลขทีต่ ําแหนง 66-2-01-2101-003 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก
หรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง
ราชการมอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานสู ง และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้

-131. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งาน
ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวน
ราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการตางๆ ซึ่งอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือ
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ตอไป
1.3 รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านหรือ
ระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจ
ของหนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว
2.2 ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหไดแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล รัฐบาล แผนพัฒนานําเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2.3 ควบคุมดูแลกํารวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับ
งานดานนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการงานของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กําหนดไว

-142.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์กําหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ
และแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพื่อดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตาม
ความตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห ทํ าความเห็น เสนอแนะ และควบคุม ดูแลงานนิติการ งาน
ระเบียบและสัญญา เพื่อใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงํานบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช
ประโยชนจากบุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ
แผน หรืองานจัดระบบงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ
เพื่อใหเกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สรางความเขาใจและ
ภาพลักษณที่ดีตอประชาชนในทองถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร
ตางๆ เช น การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายที่อยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพื่อ
อํานวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

-154. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธะกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ
4.2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(6) นางสาวกาญจนา ปทุมสูติ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 66-2-01-3801-001 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะหวิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุม
ของประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะหวิจัยดานพัฒนาชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และสงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน ตลอดจนการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง สมดุ ล และมั่ น คงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะหปญหาสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะหจัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสูความ
เขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพื่อใหมีเกณฑชี้วัดดานพัฒนา
ชุมชนที่ถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน
1.7 สงเสริมและดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
เพื่อสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน

-161.8 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆเพื่อใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะหตัดสินใจ และดําเนินการรวมกันเพื่อ
แกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนไดตลอดจนเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและ
เครือขายประชาชน เพื่อสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ในทองถิ่นของตน
1.10 ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและ
ฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอ
ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อดูแลและจัด
สวัสดิการที่พึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพื่อให
กลุมอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน
1.13 จัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ
และประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขง
กีฬากิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อใหหา งไกลยาเสพติด เปนตน เพื่อให
1.14 สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย
สามารถนํามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อใหรูถึงบทบาทหนาที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนมี
ตลาดจําหนายสินคาที่เปนธรรม
1.17 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

-173.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษาแนะนําดานพัฒนาชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจ
เพื่อใหมีความรูและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม
4.2 เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ
ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชนและ
ชุมชน
(7) นางวันดี ศรีเหรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-01-3103-001 โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงในดานวิเคราะหนโยบายและ
แผนหรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณโดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูงในดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรือดานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ศึกษา วิเคราะหวิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด
และสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และ
เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ
โครงการใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 ประมวลและวิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อชวยจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา 3 ป แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.4 ศึกษาวิเคราะหวิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อชวยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.5 วิเคราะหกลั่นกรองและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการตลอดจน
ประเด็นนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

-181.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการของ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนด
1.7 ดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซม
รื้อยาย สิ่งอํานวยความสะดวกในระบบขนสงสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การกอสรางนั้น เพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.8 ตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งกอสรางทางดานการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายที่กําหนดไวอยางโปรงใสและ
เปนธรรม
1.9 ศึกษา คนควา วิจัย ดานการวิจัยจราจรที่ซับซอนและตองใชความชํานาญเพื่อให
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายตางๆ ได
1.10 ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลทั้งจากผลการดําเนินงานที่ผานมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพื้นที่
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง
และแกปญ
 หาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและ
แผน ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผทู ี่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.2 รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล
เพื่อชวยในการประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูท ี่สนใจ
4.3 ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับงานของสวนราชการ เพื่อใชเผยแพรตอสาธารณชน
4.4 อํานวยการในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจรเพื่อ
เปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

-194.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อวางแผนและเผยแพรดานการจราจรและการขนสงแก
หนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของหรือประชาชนผูสนใจ
(8) นายสรรชัย ทองดี ตําแหนง นิติกรชํานาญการ เลขทีต่ ําแหนง 66-2-01-3105-001
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายหนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช
ความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
โดยใชความรูความสามารถประสบการณและความชํานาญงานสูงในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือ
แกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ
ทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อหาทางแกไขที่เหมาะสมและเปนประโยชนกับ
หนวยงาน
1.2 ศึกษา วิเคราะหและวิจัยเพื่อยกราง แกไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ขอบัญญัติ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตางๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ขอบังคับ
ประกาศ และคําสั่งตางๆ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข ระเบียบ ขอบัญญัติ
ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งตางๆ
1.4 ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกขการพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
1.5 ชวยใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานนิติการ เพือ่ ใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอ กําหนด
กฎหมายตางๆ
1.7 ควบคุม และดูแลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การ
ติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
และแกปญ
 หาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรความรูดานวิชาการ หรือ จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
4.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4.3 เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
แกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือในโครงการตางๆ เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลที่เกีย่ วของเขาใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น และสามารถนําไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ได
4.4 จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานนิติการ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใบ
ประกอบการ พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ
(9) นายณรงค รมเย็น ตําแหนง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา ซึ่งมี
นายอธิวชั ร ศรีคาํ แหง พนักงานจางเหมาบริการ เปนผูชวย โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
9.๑ งานสงน้ําอุปโภค บริโภคใหแกประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน
9.๒ งานบํารุงรักษารถยนตที่ขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ
9.๓ งานขับรถยนตเพื่อสงงานตามหนวยราชการตาง ๆ
9.๔ งานขับรถบรรทุกน้ําเพื่อลางรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําในหมูบาน
9.5 งานดับเพลิงในตําบลและหนวยงานอื่น
9.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(10) นายวินัย ศรีเหรา ตําแหนง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา ซึ่งมี
นายสุเทพ แซเฮง คนงานทัว่ ไป เปนผูชว ย โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ดังนี้
10.๑ งานสงน้ําอุปโภค บริโภคใหแกประชาชนที่ไดรับความเดือนรอน
10.๒ งานบํารุงรักษารถยนตที่ขดั ของเล็ก ๆ นอย ๆ
10.3. งานขับรถยนตเพื่อสงงานตามหนวยราชการตาง ๆ

-2110.4. งานขับรถบรรทุกน้ําเพื่อลางรางระบายน้ํา ทอระบายน้ําในหมูบาน
10.5 งานดับเพลิงในตําบลและหนวยงานอื่น
10.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(11) นางสาวชุติกาญจน จงใจรัก ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน มี
หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
11.1 งานจัดทําฎีกาเบิกคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ
11.2 งานจัดทําฎีกาเบิกคาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
11.3 งานจัดทําฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือนของคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง
11.4 งานชวยเหลือเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนจัดทําแผนพัฒนา
สามป
11.5 งานประชาคมหมูบานเพื่อชวยเหลือประชาชนทําแผนพัฒนาหมูบาน
และนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป
11.6 งานชวยเหลือบุคลากรในการจัดทํารายงาน โครงการตาง ๆ
11.7 งานอื่น ๆ ที่ไดรบั มอบหมายจากผูบังคับบัญชา
กองคลัง

(12) นางสุนันทา กลิ่นโฉม ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
ระดับกลาง เลขที่ตําแหนง 66-2-04-2102-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนง
หัวหนาหนวยงานอื่น ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานดานการคลังที่ตองใชความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน ซึ่งลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรืองานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
1.2 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุงยาก
ซับซอนมาก ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว

-221.3 บริหารโครงการขนาดใหญ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสําคัญ
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
1.4 วางแผนทางกรศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติดานการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อใหมีการบูรณาการแผนงาน
กิจกรรม ขั้นตอนสําคัญ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
1.5 รวมวางแผนในการจัดทําแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตรมาส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตาม
งบประมาณรายจายประจําป
1.6 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพื่อไมใหกระทบกับ
สถานะทางการเงินการคลังขององคกรกครองสวนทองถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงินงบกลาง
เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2. ดานบริหารงาน
2.1 กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิต์ ามที่กําหนดไว
2.3 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของ
ประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในฐานะเปนผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
2.6 มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็น
และตรวจสอบงานการคลังหลายๆ ดานที่ตองการความเชี่ยวชาญเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี
งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรอง
สิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานแทนตัว
เงินเปนตน เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง
ที่กําหนดไวอยางตรงเวลา

-232.8 ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง
เพื่อใหสามารถเก็บรายไดตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และ
การนําอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.11 วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของ
ประเด็นปญหา ซึ่งตองพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.12 กํ า หนด พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไ ขแนวทางคู มื อ กลไก กระบวนการ หรื อ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได
หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อใหการทํางานในงานที่รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุด
2.13 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชน
เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพื่อควบคุมให
ภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชา เพื่อใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
3.4 ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหมๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในการพัฒนา กระตุน เรงเราเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้น
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
คุมคาสอดคลองกับนโยบาย พันธะกิจ และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ อาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว

-244.3 วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคาและบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
(13) นางสาวรัตกิ าล หงษทอง ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-04-3201-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและงานบัญชี
ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ควบคุมจัดทําบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงินนอก-งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตาม
ระเบียบวิธีการบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 วิเคราะหและสรุปขอมูลและรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย
1.3 จัดทํางบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหตรงกับความจําเปนและ
วัตถุประสงคของแตละหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทํา
งบประมาณ
1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีเชน การจัดทํา
งบประมาณ การรับและจายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับและจายเงิน เพื่อใหการ
รับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการ
ฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและขอกําหนด
1.7 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับงานบัญชี
การเงิน และงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง และแลวเสร็จตามเวลาที่
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

-251.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสาร
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เชน การตั้งฎีกาเบิกจายเงิน ใบสําคัญ
การเบิกจายเงิน การนําสงเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน เพื่อใหมีความครบถวน ถูกตอง และสอดคลองตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว
1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการดําเนินการเบิกจายเงินตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายไดแผนดิน เงินทดรองราชการ เงินชวยเหลือ
หรือเงินสนับสนุนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตรงตามระเบียบ
การเบิกจายเงินที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมตางๆ ทั้ง
ระบบManual และระบบ GFMIS เชน บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได
แผนดินและรายไดนําสงคลัง ทะเบียนคุมใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เพื่อใหงานดานการบัญชีเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได
1.11 ดําเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทําเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมป และ
การขยายเวลาเบิกจายเงิน เพื่อใหแตละหนวยงานไดรับเงินประมาณที่ถูกตอง และเพียงพอตามที่ไดรับจัดสรร
1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําบัญชี เพื่อใชประกอบในการทําธุระกรรม และเปนหลักฐานในการอางอิงทางบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีความถูกตอง และครบถวนมากที่สุด
1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทํางบการเงินประจําวัน /ประจําเดือน/ประจําป รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนําเสนอใหผูที่เกี่ยวของรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตอง ครบถวน และเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว
1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห และการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต และตนทุน
ตอหนวยกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ที่เกี่ยวของ และจัดทํารายงานตนทุนประจําไตรมาส
และประจําป เพื่อใหมีรายงานที่มีความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูบริหารในการประกอบการตัดสินใจใน
การดําเนินงาน
1.15 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นแกเจาหนาที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด
1.16 ศึกษา วิเคราะหขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับงานดานการเงิน
และบัญชี เพื่อเปนเครื่องมือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค
ความรูใหมๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนหรื อ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานตามแผนงานหรื อ โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-262.2 รวมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคลอง
ตามเปาหมายและนโยบายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณคลัง เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารงานของ
ผูบริหาร และชวยเหลือใหคําแนะนําในการจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองรวดเร็ว
2.4 รวมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานราชการอื่นภายในอําเภอ จังหวัดและกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทํางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจาย การรับเงิน การโอน
เงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อใหการ
ดําเนินการในการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับกับหนวยงานอื่น เพื่อใหทราบขอมูลใหมและความรูตาง ๆ นําไปใช
ใหเกิดประโยชน
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถ ายทอดฝกอบรมหรื อถายทอดความรูแก หนวยงาน
ราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
4.2 จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให
สอดคล อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน ว ยงานและใช ป ระกอบการพิ จ ารณากํ า หนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ
4.3 ใหบริการขอมูลดานรายรับ – รายจาย สถิติการคลัง สําหรับรายงานใหสํานัก
นโยบายสถิติการคลัง เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูลการคลังระดับประเทศ
4.4 ชวยจัดทําฐานขอมูลดานการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานตาง ๆ ประกอบพิจารณาในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ

-27(14) นางสาวธนิฏฐา เอี่ยมใจดี ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
โดยหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและงานธุรการ ดังนี้
14.1 จัดทําฎีกาเบิกเงินรายจายของกองคลัง
14.2 จัดทําทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญาและจัดทําฎีกาเบิกเงินค้ําประกันสัญญา
เมื่อครบกําหนดสัญญา
14.3 งานพิมพเอกสาร บันทึกขอความ และงานสารบรรณของกองคลัง
14.4 จัดทําเรื่องการจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสารสําหรับสํานักงานเทศบาลและ
หมูบาน
14.5 จัดทําภาษีหัก ณ ที่จาย ยื่นแบบภาษีสงกรมสรรพากรทุกสิ้นเดือน
14.6 ตรวจสอบเอกสารและฎีกาเบิกจายเงิน พรอมเก็บเอกสารแยกเปนรายเดือน
ตามเลขที่เช็ค
14.7 จัดทําฎีกาเบิกเงินเดือนประจําทุกสิ้นเดือน (รวมทุกกอง)
14.8 จัดทําและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดเมื่อสิ้นป
14.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(15) นางสาวอชิรญา เพิ่มพูน ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ดังนี้
15.1 วางฎีกาเบิกเงินรายจาย เขียนเช็คสั่งจายเงิน จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค
15.2 ตรวจสอบยอดเงินรายไดภาษีจัดสรรในบัญชีประเภทกระแสรายวัน และจัดทํา
บันทึกขออนุมัติถอนเงินเขาบัญชีประเภทออมทรัพย
15.3 จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย หมวดเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
15.4 จัดทํารายงานรับ – จายเงินรายไตรมาส (3 เดือน)
15.5 บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินรายรับ
15.6 ตรวจสอบยอดเงินและทําการเบิกเงินผานระบบ GFMIS
15.7 บันทึกการรับเงินภาษีจัดสรรในระบบ E – laas
15.8 จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค อนุมัติรายงานจัดทําเช็ค และบันทึกการจายเช็ค
ในระบบ E – laas
15.9 นําเงินฝากธนาคาร,จายเช็ค
15.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(16) นางสาวเกษราพร เมาพานิช ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน
เลขที่ตําแหนง 66-2-04-2204-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายไดดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและ
ความชํานาญงานดานการจัดเก็บรายไดปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ

-28การศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานดานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกตองของรายการที่แจงในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
หรือรายไดตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปอยางครบถวนและถูกตอง
1.2 ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การเรงรัด ติดตาม การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และ
รายไดตางๆ ที่คางชําระ เพื่อใหการดําเนินการถูกตอง เปนไปดวยความเรียบรอย และสามารถจัดเก็บไดอยาง
ครบถวน
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ
รายได เพื่อใหการดําเนินการถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง
1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บขอมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการ
จัดเก็บรายไดตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหงายและสะดวกในการคนหา และเปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงการ
ดําเนินการตางๆ ทางการจัดเก็บรายได
1.5 ดูแล ติดตามการจัดทําควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแต
ละประเภท รวมถึงจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและสามารถคนหาขอมูลไดอยาง
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา คนควาหาขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานดานการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
และรายไดตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
1.8 จัดทําแผนงาน โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายได
อื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และรายไดตางๆ ไดตรงตาม
เปาหมายที่กําหนด
2. ดานการกํากับดูแล
2.1 กํากับดูแล ตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
และรายได เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดเพื่อใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
2.3 วางแผน ประเมินผล และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ
รายไดในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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3.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายไดที่มีความซับซอน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรูความ
ชํานาญแกผูทสี่ นใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหนวยงานที่สูงกวา หนวยงานราชการ และเอกชน
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการจัดเก็บรายไดและแลกเปลี่ยนความรู
ความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
(17) นายธวัช แปนเขียว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จดั เก็บรายได โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ดังนี้
17.1 จัดเก็บรายได ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีปาย,ภาษีบํารุงทองที่, คาธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ คาธรรมเนียมประกอบกิจการตลาด ที่ทางเทศบาลจัดเก็บเอง
17.๒ เขียนใบเสร็จรับเงินคาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อออกเก็บเงินคาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนประจําทุกเดือน
17.๓ ชวยงานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน เชน คาขยะใหหมดไป
โดยไมมีคาง
17.๔ ชวยงานจัดทําทะเบียน คาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
17.5 งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(18) นางลัดดาวรรณ สุดยอด ตําแหนง ผูชว ยเจาหนาทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ดังนี้
18.๑ จัดเก็บรายได ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีปาย,ภาษีบํารุงทองที่, คาจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,คาธรรมเนียมเก็บขนและสิ่งปฏิกลู , กิจการคานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ
และกิจการตลาด ที่เทศบาลตําบลจัดเก็บเอง
18.2 จัดทําใบสงเงินใหงานการเงิน พรอมหลักฐานการสงเงิน
18.๓ ชวยงานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีตาง ๆ ของผูมาชําระคาภาษี โดยไมมี
คางพรอมทั้งรายงานหนี้คางชําระ
18.4 ชวยงานจัดทําทะเบียน ภาษีตาง ๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุกประเภท
18.๕ ชวยงานประเมินจัดเก็บรายได เรงรัดการจัดเก็บรายได มีการติดตาม
ทวงถามลูกหนีจ้ ากลูกหนี้โดยตรง
18.6 จัดทําระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E – laas ดานขอมูล
เงินรายรับ การจัดการฐานขอมูลผูชําระภาษี การรับในทะเบียนรายรับและที่ไมเปนรายรับ
การจัดทําใบนําสง การคนหารายการรับชําระคาภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
18.7 งานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

-30(19) นางสาวจินตนา โพธิ์กลุ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได โดยมีหนาที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
19.๑ จัดเก็บรายได ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีปาย,ภาษีบํารุงทองที่, คาธรรมเนียม
จัดเก็บขยะมูลฝอย,คาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล, คาธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คาธรรมเนียมประกอบกิจการตลาดที่ทางเทศบาลจัดเก็บเอง
19.2 จัดทําดูแลระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินลงขอมูล ผท.ตาง
ๆ ใหเปนปจจุบัน
19.3 จัดทําใบนําสงสงงานการเงินและบัญชี พรอมรวบรวมหลักฐานการนําสงเงิน
19.4 จัดทําระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น E – laas ดานขอมูล
เงินรายรับ การจัดการฐานขอมูลผูชําระภาษี การรับในทะเบียนรายรับและที่ไมเปนรายรับ การจัดทําใบนําสง
การคนหารายการรับชําระคาภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
19.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(20) นางเกษร ปทุมสูติ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-04-3204-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญสูงในงานวิชาการ
งานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ตอ งตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากและอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

รายจาย

1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ศึกษา วิเคราะหการจัดทําคําขอ เพื่อกําหนดงบประมาณประจําปในทุกหมวด

1.2 วิเคราะหและสรุปขอมูลทางดานงานพัสดุ เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุ
1.3 ประเมินและสรุปผลการจัดซือ้ จัดจางแบบตาง ๆ เชน การตกลงราคา การสอบ
ราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพเิ ศษ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ
1.4 วิเคราะหและจัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน เกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อใหการดําเนินงานของเจาหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมการซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพที่พรอมใช
งาน
1.6 ควบคุมการจําหนายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทาง
ราชการอีกตอไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการไดมากที่สุด
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ปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
1.8 ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซื้อ การจัดจาง การจางซอมแซม และการ
บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑทุกประเภทแกเจาหนาที่ และหนวยงานตางๆ เพื่อใหการจัดซื้อและจัดจางถูกตองตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่กําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑที่มีคุณภาพ และสอดคลองตาม
ตองการของเจาหนาที่และหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดตอประสานงาน และการ
ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัดจางพัสดุครุภัณฑทุกประเภทผานชองทางตางๆ เชน ชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเอกสารตางๆ เปนตน เพื่อใหบริษัท และหางรานตางๆ ทราบขาว และเขามาติดตอรับการสอบราคา
และประกวดราคาเปนจํานวนมาก
1.10 วิเคราะห ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุเชน วิวัฒนาการ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เปนตน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.11 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการ
ตกลงราคากับบริษัท และหางรานตางๆ เพื่อใหไดบริษัท และหางรานตางๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดี
ที่สุดไดราคาที่ตําที่สุด และเนนความโปรงใสในการดําเนินงาน
1.12 ศึกษา วิเคราะหสรุปขอมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจางแบบตางๆ เพื่อ
นําไปจัดทําคูมือการปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ และเปนขอมูลแกผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ
ดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกตองของการจัดทํารายละเอียดของโครงการ
เอกสาร และสัญญาตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ
และอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน และระเบียบวา
ดวยการพัสดุที่กําหนดไว
1.14 ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับดําเนินงาน
ดานพัสดุ เชน ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน เอกสารใบยืมทรัพยสิน และเอกสาร
ติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
ติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานที่ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 รวมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดําเนินดานการจัดซื้อ การจัดจาง การ

-32จางซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ เพื่อใหงานพัสดุครุภัณฑมีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สามารถตอบสนองความตองการกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา
2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบและหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา เบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุ
4.2 จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑมาตรการ
ตาง ๆ
(21) นางสุชาดา แกวปานกัน ตําแหนง นักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร เลขทีต่ ําแหนง
66-2-04-3204-002 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 รวบรวมและศึกษาขอมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางแบบตาง ๆ เชน การตกลงราคา การสอบ
ราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของวาดวยการพัสดุ
1.3 จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุ เพื่อใหสามารถตรวจสอบวัสดุตางๆไดโดยสะดวก
1.4 ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพทีพ่ รอมใชงาน
1.5 จําหนายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีก
ตอไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการไดมากที่สุด
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การปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใช
อุปกรณเครื่องมือที่ถูกตอง เปนตน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ขอกําหนด
1.7 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง การจางซอมแซม และการบํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ
ทุกประเภท เพื่อใหการจัดซือ้ และจัดจางถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไว และไดพัสดุครุภัณฑที่มีคณ
ุ ภาพ และ
สอดคลองตามตองการของเจาหนาที่และหนวยงาน
1.8 ศึกษาและคนควารายละเอียดตางๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทานเปน
ตน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.9 รวบรวมขอมูล รายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑของ
บริษัท และหางรานตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดซื้อและจัดจาง เพื่อเก็บเปนฐานขอมูลที่เปนประโยชนในการ
ประกอบการจัดซื้อและจัดจางใหมีคุณภาพตามระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดไว
1.10 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติปรับปรุง และรวมจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และขอมูลทรัพยสินตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณาของผูบริหารใน
การกําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตางๆ ดานพัสดุครุภัณฑ
1.11 รางเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกตองและรายละเอียดของโครงการ เอกสาร
และสัญญาตางๆ เชน สัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑตางๆ
เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณ และสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอน และระเบียบวาดวยการพัสดุที่
กําหนดไว
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดําเนินงานดานพัสดุ เชน ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทะเบียนคุมทรัพยสิน เอกสารใบยืมทรัพยสิน
และเอกสารติดตามทวงคืนทรัพยสิน เปนตน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสาร
ยืนยันในการติดตามและตรวจสอบดานพัสดุ
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานพัสดุครุภัณฑและอาคารสถานที่ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 วางแผนการทํา
งานที่รับผิดชอบ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่วางไวและจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

-343. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ติดตอประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในดานการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูทสี่ นใจไดทราบขอมูลและความรู
ตาง ๆ ที่เปนประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพือ่ ใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการ
พิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ

กองชาง

(22) นายทองใส เทศนุย ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น) ระดับกลาง
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-00-1101-001 รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
ระดับกลาง โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง หรือตําแหนงหัวหนาหนวยงานอื่นที่เทียบเทา
กองซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมที่สังกัด เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว

-351.3 วางแนวทางการศึกษาวิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.4 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการออกแบบและ
กอสรางงานโยธา การวางผังหลัก การเขียนแบบรูปรายการกอสราง การออกแบบสถาปตยกรรม และ
ออกแบบงานดานวิศวกรรมตางๆ เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนดไว
2.2 พิจารณาขอขัดแยงตางๆ ในดานงานออกแบบและกอสราง หรือการใหบริการ
ตรวจสอบแบบ รูปและรายการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลอง
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการประมาณ
ราคาการประกวดราคา การทําสัญญาจาง หรือการตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงินในงานดานการชาง งาน
สถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมตางๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
สูงสุด
2.4 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนําและปรับปรุงแกไขการกอสราง การ
ซอมแซม การบํารุงรักษา การติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแตงสถานที่ในงาน
ตางๆ และการตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา คลอง สวนสาธารณะ ไฟฟา
สวนสาธารณะ อาคาร และสิง่ กอสรางอื่นๆ เปนตน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดผลผลิตที่เปนตาม
ระเบียบทางวิชาการที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 สํารวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงาน เพื่อใหสามารถใชงานตามตองการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
หลักวิชาการ
2.6 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย เชนเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง เปนนายตรวจปองกัน
อัคคีภัย เปนตน เพื่อควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 กําหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขแนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานดานงานชาง งานวิศวกรรม หรืองานสถาปตยกรรม เพื่อใหการทํางานในงานที่
รับผิดชอบเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
2.8 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนดไว
2.9 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกีย่ วของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณการงานใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเปนประโยชนตอประชาชน

-362.10 อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย เพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อให
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนําปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชา ใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาจพิจารณานําทรัพยากรและ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคา และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(23) นายไพศาล สิทธิธญ
ั ญาศิลป ตําแหนง นายชางสํารวจชํานาญงาน
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-05-4703-001 มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจออกแบบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานดานชางสํารวจปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานชางสํารวจ
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ควบคุมและปฏิบัติงานสํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนทีแ่ ผนผัง
เพื่อใหทราบรายละเอียดและเปนไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ควบคุมและแกไขปญหาจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของงานที่กําหนดไว
1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

-37ความกาวหนาของงาน

1.4 บันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม

1.5 กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และ
รายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใหขอมูลที่ไดมคี วามถูกตอง
1.6 ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลดานแผนที่ในงานสํารวจใหมีความทันสมัยอยูเ สมอ
พรอมทั้งดูแลจัดแผนที่ใหเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําไปใชงาน
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานสํารวจ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการกํากับดูแล
ควบคุม กํากับดูแล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
3. ดานการบริการ
ใหคาํ ปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานดานสํารวจ แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูทสี่ นใจไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
(2๔) นางสาวกัลยา ศรีเหรา ตําแหนง ผูช ว ยบุคลากร ชวยราชการกองชาง มีหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ดังนี้
2๔.1 งานพิมพใบประมาณราคา (แบบ ปร.๔) และใบสรุปผลการประมาณราคา
กอสราง (ปร.๕)
2๔.2 งานธุรการของกองชาง เกี่ยวกับ การราง โตตอบ นําสงหนังสือตาง ๆ
2๔.3 งานพิมพรายงานผลการดําเนินงานโครงการกอสรางตาง ๆ
2๔ 4 ทําหนังสือขอน้ําอุปโภคบริโภคสงใหทางสํานักงานประปา
2๔.๕ บริการประชาชนที่มาติดตอกับกองชาง
2๔.๖ งานจัดทําฎีกาเบิกเงินเดือนพนักงาน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในกองชาง
2๔.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(2๕) นายวิฑูรย สุริวงศ ตําแหนง ผูชว ยชางไฟฟา มีหนาที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานไฟฟา ดังนี้
2๕.1 จัดทําแผนซอมไฟฟาสาธารณะ หอกระจายขาว/เสียงตามสาย
2๕.๒ สํารวจไฟฟาสาธารณะ หอกระจายขาว/เสียงตามสายที่ชํารุดภายในตําบล
2๕.๓ ดําเนินการซอมไฟฟาสาธารณะ หอกระจายขาว/เสียงตามสาย

-382๕.๔ สํารวจตรวจสอบวัสดุที่ใชในการซอมไฟฟาสาธารณะ
2๕.๕ ดูแลรับผิดชอบไฟฟาสาธารณะ ครุภัณฑไฟฟาสาธารณะ ระบบกระจายเสียง
ชนิดไรสายของเทศบาลตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2๕.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

กอสราง (ปร.๕)

(2๖) นางสาวกนกวรรณ จันทร ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ โดยมีหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานธุรการดังนี้ ดังนี้
2๖.1 งานพิมพใบประมาณราคา (แบบ ปร.๔) และใบสรุปผลการประมาณราคา
2๖.2
2๖.3
2๖.4
2๖.5
2๖.6

งานธุรการของกองชาง เกี่ยวกับ การราง โตตอบ นําสงหนังสือตาง ๆ
ทําหนังสือขอน้ําอุปโภคบริโภคสงใหทางสํานักงานประปา
บริการประชาชนที่มาติดตอกับกองชาง
งานจัดทําฎีกาเบิกเงินเดือนพนักงาน กองชาง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

(2๗) นายชัยนาท ชางเขียว ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2๗.๑ ปฏิบัติหนาที่ขับรถกระเชาไฟฟาออกไปปฏิบัติงานซอมไฟฟาดานนอก
2๗.๒ ปฏิบัติหนาที่ขับรถยนตไปทั้งนอก – ในสถานที่
2๗.๓ จัดเตรียมสถานที่ในกรณีที่มีการจัดงานนอกสถานที่
2๗.4 ดําเนินการติดตั้งปายของเทศบาลในสถานที่ตาง ๆ
2๗.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
กองการศึกษา
(2๘) นายวันชัย ยอดจอก ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับตน
(นักบริหารงานการศึกษา) เลขที่ ตําแหนง 66-2-08-2107-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดเล็ก
หรือในฐานะหัวหนาฝาย ที่มลี ักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สั่ง
ราชการมอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกปญหาในงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหนาทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ

-391. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
สงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก
เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 รวมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานการจัดการศึกษาเพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด
1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานดานงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
2. ดานบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหลักเกณฑ
มาตรฐานที่รัฐกําหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคน
พิการ ผูดอยโอกาสและผูมคี วามสามารถพิเศษ หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนําไปกําหนด
นโยบายดานการศึกษาของหนวยงานตอไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออํานวยการให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วกับภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อสรางใหเกิดองคความรูที่ถูกตองของประชําชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถิ่นและนวัตกรรมที่มี
ความจําเปนเรงดวนเพื่อตอบสนองความตองการทางศึกษาของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลกํารออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อให
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาที่
กําหนดไว
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพื่อสงเสริม
สุขภาพที่ดีของประชําชนในพื้นที่

-402.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุง
โรงเรียนและระบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่อง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
และคณะทํางานตาง ๆ ที่ไดรบั แตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในฐานะผูแทนหนวยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน
ของราชการ
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 รวมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุม คา
3.2 รวมติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 รวมวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 รวมติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
(29) นางสาววันวิสาข นาคีอนุรกั ษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-08-3803-001 โดยมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการศึกษา ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานดานการศึกษา ปฏิบัติงานที่
ตองตัดสินใจหรือแกปญหาทีย่ าก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญสูงในงาน ดานการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

-411. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนางาน
ดานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย และที่เกี่ยวของ
1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สือ่ การศึกษา การผลิต
และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับการจัดตั้ง
การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 กําหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.5 วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูค วามสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษาในสังกัด
1.6 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวมสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพื่อให
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ
1.9 ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหา และสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ
ดานการศึกษา เพื่อพัฒนางานดานการศึกษา
1.10 ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยของผลงานทางวิชาการ
ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยะฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให
เปนไปตามตามระเบียบที่กําหนดไว
1.11 ควบคุม ติดตามและดูแลการดําเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
คาตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณตางๆ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
1.12 วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณหรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เชน งาน
อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อใหเด็กๆ ในพื้นที่ไดรับการศึกษา
ที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 วางแผน ควบคุม และดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน เพือ่ ดูแลใหเด็กใน
ทองถิ่นมีการเติบโตที่ถูกตองและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.14 จัดทําโครงการ สงเสริมการเรียนรูของชุมชน ดานการศึกษา การสรางอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อใหเด็กๆ ในทองถิ่นเกิดการเรียนรู ความสามัคคีและรักษาไวซึ่ง
มรดกล้ําคาของทองถิ่น
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานการศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

-422. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบ
ปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและวิชาชีพแกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานมีขอมูลและความคิดเห็นที่เปนประโยชนประกอบการตัดสินใจ
4.2 สงเสริมการผลิตคูมือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทัง้ จัดการอบรมเผยแพรความรู เพื่อสงเสริมการใหบริการความรูแก
ประชาชนไดอยางทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
4.3 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา เชน จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา แหลงเรียนรู เพื่อใหการบริการความรูและบริการทางดาน
การศึกษาและวิชาชีพ
4.4 ดูแลการเผยแพรการศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เชน การจัด
รายการวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ การจัดทําวารสารหรือเอกสารตางๆ เผยแพรทางสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อสื่ อการศึกษารู ปแบบอื่นๆ เพื่อ สงเสริม ให ความรูท างการศึ กษา การแนะแนว
การศึกษาและวิชาชีพอยางทั่วถึงและทันสมัยอยูเสมอ
4.5 จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา เพื่อใหสอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตางๆ
(3๐) นายบุญธรรม แผนทอง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
เลขที่ตําแหนง 66-2-08-4101-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางดานการศาสนา
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ดังนี้

-43ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงาน
ตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการ
คนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมี
ความพรอมใชงานอยูเสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม การ
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่อง
การประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตากําหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค

-441.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนได
ตอไป
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

(31) นางธนัชอร จรเข ตําแหนง ครู เลขทีต่ าํ แหนง 72-2-0116
รักษาราชการแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขสามพัน หมูที่ ๔ และมี นางสาววาสนา ทับทอง
เปนครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหนง 72-2-0295 นางไพรวัลย ปานเนียม เปนครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหนง
72-2-0316 นางสาวผองศรี ทั่งถิร เปนผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ทุกดานตามวัย
จริยธรรมไปพรอมกัน

31.๑ ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
31.๒ สงเสริมพัฒนาการของเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ สังคมและ

31.๓ สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก เพื่อจะ
ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติ
31.๔ จั ด สิ่ งแวดล อ มที่ปลอดภั ยและถูกสุข ลักษณะทั้ง ภายในอาคารและภายนอก
อาคารใหสะอาดมีความปลอดภัย
31.๕ ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว และเปน
สื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแมผูปกครอง เชน รับเด็กจากผูปกครองเวลาตอนเชา
31.๖ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ในการพัฒนากลามเนื้อ และพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัย
31.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

-45(32) นางสาวนรมน ปทุมสูติ ตําแหนง ครู เลขที่ตําแหนง 72-2-0115
รักษาราชการแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังหลุมพองหมูที่ 2 และมี นางทิพยวิมล อาจคงหาญ
ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เปนผูชวย โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ทุกดานตามวัย
จริยธรรมไปพรอมกัน

32.๑ ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
32.๒ สงเสริมพัฒนาการของเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ สังคมและ

32.๓ สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก เพื่อ
จะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติ
32.๔ จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคารใหสะอาดมีความปลอดภัย
32.5 ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว และเปน
สื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแมผูปกครอง เชน รับเด็กจากผูปกครองเวลาตอนเชา
32.๖ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ในการพัฒนากลามเนื้อ และพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัย
32.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(33) นางสาวเบญจา ชาวเลาขวัญ ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหนง
72-2-0191 รักษาราชการแทน หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กบานเขาชานหมาก หมูที่ 8 และมี นางสาว
อัญชลี รุงชีวนั ตําแหนง ครูผดู แู ลเด็ก โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
ทุกดานตามวัย
จริยธรรมไปพรอมกัน

33.๑ ปฏิบัตหิ นาที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อใหเด็กมีความเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ
33.๒ สงเสริมพัฒนาการของเด็ก ใหเด็กไดพัฒนาทางดานอารมณ จิตใจ สังคมและ

33.๓ สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตาง ๆ ของเด็ก เพื่อจะ
ไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติ
33.๔ จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคารใหสะอาดมีความปลอดภัย
33.๕ ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับผูปกครองและสมาชิกในครอบครัว และเปน
สื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแมผูปกครอง เชน รับเด็กจากผูปกครองเวลาตอนเชา
33.6 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ในการพัฒนากลามเนื้อ และพัฒนา
ทักษะดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัย

-4633.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
(34) นางสาวญานิศา บุญยเกตุ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-08-4101-002 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ บันทึกขอมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
และการพิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพื่อสนับสนุนใหงาน
ตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ขอมูลจํานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกตอการ
คนหาสําหรับใชเปนหลักฐานตรวจสอบได
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน เพื่อใหแนใจวาเอกสารทั้งหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด
1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจงใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป
1.6 ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนวยงาน
เชน การจัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เปนไปอยางถูกตอง และมี
ความพรอมใชงานอยูเสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการตรวจ เพื่อนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการประชุม การ
ฝกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพื่อใหเอกสารที่ถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการ
ดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา

-471.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปดเผย ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร เพื่อใหผูที่ตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร
1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงาน
ในเรื่องการประชุม และการดําเนินงานตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
กําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการบริการ
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูที่มาติดตอ และ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจที่ถกู ตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
2.3 ใหบริการขอมูลแกผมู าติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลทีจ่ ะนําไปใชประโยชนได
ตอไป
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(35) นางสาวสุทธิชา ทรัพยสง เสริม ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ) ระดับตน เลขทีต่ ําแหนง 66-2-06-2104-002 รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือหัวหนาฝาย ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ
การวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานทีต่ องใชความรู ความชํานาญงานเฉพาะดาน ซึ่งลักษณะหนาที่
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กําหนดและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้

-48๑. ดานแผนงาน
๑.๑ รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เพื่อวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน
๑.๒ รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่สังกัด เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการ
ที่สังกัด
๑.๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดไว
๑.๔ รวมวางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เพื่อ
ควบคุมดูแลใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพสิ่งแวดลอมทีด่ ี สุขภาพอนามัยที่ดีและปราศจากโรคระบาดตางๆ
๑.๕ รวมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนานํา
มาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
๑.๖ คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวมเพื่อนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๑.๗ วางแผนการใหบริการดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เชน การสงเสริมสุขภาพ
การเฝาระวัง การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและกรฟนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตวสูคน การ
คุมครองผูบริโภค การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การจัดการคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และประมวลผล วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถวางแผนใหสอดคลองกับปญหาดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
๑.๘ ติดตามการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใสและเกิดผล
สัมฤทธิ์ของหนวยงาน
๒. ดานบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่อง
ตางๆที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนดไว

-49๒.๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกีย่ วของ
เพื่อเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
๒.๕ ชีแ้ จงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกรและ
คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในฐานะผูแทนหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อรักษา
ผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ
๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการ
ใหบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาย ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
โรค การสุขศึกษา การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบ ริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพื่ออํานวยการใหประชาชนมี
สุขภาวะที่ดมี ีอนามัย และไดรบั บริการที่รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๗ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการ
ตรวจควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่
กําหนดไว ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือการเฝาระวังโรคเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
๒.๘ ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย เชน เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพื่อควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกีย่ วของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชนตอประชาชนและอํานวยการ
ปฏิบตั ิงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจทีก่ ําหนดไว
๒.๑๐ กําหนดนโยบายดานการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สนับสนุน
การดําเนินงานในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานและใชในการดําเนินงาน การเสนอแนวทางและ
กําหนดการพัฒนามาตรฐานงานและวิธีการดําเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ โดยยึด
หลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
๒.๑๑ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี
ผลกระทบปญหา อุปสรรค เพื่อใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข
๒.๑๒ อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย เพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กําหนดไว
๓. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณ
งานและงบประมาณเพื่อใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุม คา
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว

-50๓.๓ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับ
บัญชาใหมีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองคกรใหมีความ
เหมาะสมและมีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ที่มีลักษณะงาน
สอดคลองหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทกุ ตําแหนง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัว
และมีความตอเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผใู ตบังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานอยางยั่งยืน
๔. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความ
คุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๔.๓ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุใหเกิดความโปรงใสและถูกตองตาม
ระเบียบเพื่อใหการใชงบประมาณเกิดความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและริเริ่ม คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ ใหเกิด
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน
๔.๔ รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพือ่ ใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ
คุมคา และบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาดําเนินการและใชจา ยรวมกัน
๔.๕ รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรือ
งบประมาณตามที่ไดรับมอบหมาย เพือ่ ใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
(36) นางฉัตราภรณ สวางศรี ตําแหนง ผูช วยเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบงานดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ดังนี้
36.๑ ดําเนินการวางแผนปองกันโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งคนและสัตว
36.2 ดําเนินการตรวจสถานประกอบการ เชน โรงโมหิน รวมกับสถานประกอบการ
36.๓ ดําเนินการประสานงานกับสถานีอนามัยทั้ง ๒ แหง เพื่อจัดทําโครงการตาง ๆ
รวมทั้งการเฝาระวังโรคภัยไขเจ็บรวมกัน
36.๔ ดําเนินการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินทุกอยางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
36.5 ดําเนินการจัดทําฎีกาเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน
36.6 เขารวมประชุม สัมมนาเกี่ยวกับงานในหนาที่
36.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

-51(๓7) นายชัยวัฒน วัยเจริญ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบงานดานงานโยธา มอบหมายใหไปชวยงานกองชาง
(๓8) นางสาวจินตนา ปทุมสูติ พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบงานดานการศึกษา มอบหมายใหไปชวยงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ม 8 บานเขาชานหมาก
(39) นายสําอาง ศรีสวุ รรณ ลูกจางประจํา ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา นายวัลลภ ปทุมสูติ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ (ทําหนาที่ขบั รถขยะ) และนายวันเฉลิม
ศรีสพุ รรณ คนงานประจํารถขยะ เปนผูชว ย มีคนงานประจํารถอีก 6 คน โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
38.๑ งานขับรถขยะจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือน
38.๒ งานลางทอ ลางรางระบายน้ําบริการประชาชนภายในหมูบาน
38.3 งานทําความสะอาดสถานที่สาธารณะตาง ๆ ภายในตําบลจรเขสามพัน
38.4 งานบํารุงรักษารถบรรทุกขยะที่ขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ
38.๕ จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบานเรือนและสถานที่ราชการตาง ๆ ในเขตพื้นที่
38.๖ งานจัดสถานที่ภายนอกเพื่อตอนรับบุคคลทีม่ าดูงานในเขตตําบลจรเขสามพัน
38.๗ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
หนวยตรวจสอบภายใน
(40) นายทองใส เทศนุย ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับกลาง
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-00-1101-001 เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลในหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
บริหารงานในฐานะปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือที่มีลักษณะงานบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดานกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการอํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหา การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยงานและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 กําหนดแนวทางการดํา เนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร
ความคาดหวังและเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.2 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อใหเกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

-521.3 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี
บริหารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตางๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของ
ประชาชน
1.4 กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ
แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนและนํานโยบายของผูบริหารไป
ปฏิบัติ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
1.6 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการตาง ๆ ใหกับ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ดานบริหารงาน
2.1 สัง่ ราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ
แกปญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดไว
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
2.3 กํากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค
เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สอดคลองสภาวการณ
ประเทศและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ
2.5 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ
กําหนดไว ใหเปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
2.6 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปน
ธรรมใหแกประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอํานวยความ
เปนธรรมใหแกประชาชน
2.7 เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางถูกตอง
2.8 ใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหารสภาและสวนราชการเพื่อกําหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ

-533. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางไดอยางเปนธรรม
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ ในประเด็นที่มคี วามซับซอน และละเอียดออนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
4.3 วางแผนการจัดทํา และบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนา
(๔1) นางใกลรุง ปนทอง ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
เลขทีต่ าํ แหนง 66-2-12-2205-001 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญ
 หาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั กิ าร
1.1 ศึกษา วิเคราะหและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข
หลักฐานการทําสัญญา และเอกสารตางๆทางดานการเงิน การบัญชีพัสดุทรัพยสินเพื่อใหการตรวจสอบ ดําเนิน
ไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง

-541.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆของสวนราชการ รวมทั้งการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต
เพื่อดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด
1.3 จัดทํากระดาษทําการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอขอตรวจพบ
และขอเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน
1.4 ถายทอดความรูแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและหนวยรับตรวจ เชน ใหคํา แนะนํา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรม เพื่อ
ถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมขอมูล เอกสาร สัญญา และรายงานตางๆ ทางการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอื่นๆ ของหนวยงานตางๆ
เพื่อนนําไปประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและ
ไดผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึน้ จริงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ
ตางๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบผล
การดําเนินงานและนําไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป
1.7 ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบ และ
หลักเกณฑที่กาํ หนดไวเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพื่อใหเกิด
การประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนีผ้ ูกพัน
งบประมาณรายจาย รวมทั้งเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว
1.10 รวมจัดทําคูมือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายในเปนมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ
ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-552.2 รวมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดําเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหนวยงาน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน
ระยะเวลาและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2.3 วางแผนการกําหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจําป ดานการเงิน บัญชี พัสดุ
งบประมาณ เพื่อใหทราบวาการดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ปองกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนํา ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและใหคําปรึกษาในดานระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเพียงพอ
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 ประสานงานดานตรวจสอบภายในกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูทสี่ นใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ
4.3 ใหคําแนะนําในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดใหลดนอยลง
4.4 ใหคําแนะนําปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับ
ตรวจและเจาหนาที่ระดับรอง เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕9
ประนอม ปทุมสูติ
(นายประนอม ปทุมสูติ)
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