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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
ที่        / ๒๕64 

เรื่อง  การบริหารงาน การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
…………................………………… 

   อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางปลากด จึงขอแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล      
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ให้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล 
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ  ดังต่อไปนี้ 

 ตำแหน่ง พันจ่าอากาศเอกวิทยา  เพิ่มผล พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง  17-3-00-1101-002  มีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้ 

1. เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือมอบอำนาจจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 

2. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากดมอบหมาย 

 ๑.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 มอบหมายให้  นางวรสุดา เป้าทอง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด          
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 17-3-01-2101-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไป โดยบังคับบัญชา ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 งาน ประกอบด้วย งาน
อำนวยการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนา
ชุมชน งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการสาธารณสุข งานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้าในหน่วยงานอ่ืน 
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
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หน้าที่การรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

๑. ด้านแผนงาน 
                             ๑.๑  วางแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงานด้นบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์และงาน
บัตรประจำตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๑.๒  ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ
หรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 
                             ๑.๓  จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
                             ๑.๔  วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน
หรือระบบงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
                             ๑.๕  ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานภารกิจ
ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒. ด้านบริหารงาน 
                             ๒.๑  ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และตรวจสอบการวิเคราะห์ วิจัยเชิงนโยบายเพ่ือ
ทบทวนสถานภาพและเสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบซึ่งมีขนาดใหญ่และประชากรจำนวนมาก 
                             ๒.๒  ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับ งานนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานของผู้บริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
                             ๒.๓  ควบคุมดูแลจัดทำการของบประมาณรายจ่ายประจำปีและงานด้าน
งบประมาณที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขนาดใหญ่และประชากรมากมีงบประมาณ
ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบเวลาที่กำหนดไว้ 
                             ๒.๔  ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์
เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดรับกับน โยบาย ของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                             ๒.๕  ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรม
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ ของประเทศ 
                             ๒.๖  ควบคุมดูแลออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 



3 
 

                             ๒.๗  ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การจัดทำรายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ตรงตามเวลาที่
กำหนดไว้ 
                             ๒.๘  จัดทำ เร่งรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกประมาณของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และนโยบายของ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้บริหารในการผลักดันให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
                             ๒.๙  กำหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานให้การปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจำตัวประชาชน หรืองานพัฒนาระบบบริหารงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานในงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
                             ๒.๑๐  มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ ไข และ
ควบคุมดูแลการจัดการต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรกิจ การรักษาความปลอดภัย 
งานจัดพิมพ์และแก้เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับ
การประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอประชุมงานทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วย
การและบุคคลต่างๆงานติดตามผลงานเป็นต้น เพ่ือดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียนอย่างถูกต้อง ทันเวลาและ
ตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด                            
                             ๒.๑๑  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
                             ๒.๑๒  มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความคิดเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติ
การงานทะเบียนและสัญญา เพ่ือให้งานต่างๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามลักมาตรฐานสากล หลัก
วิชาการ และตากกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๒.๑๓  มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนา
และใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๒.๑๔  มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลบริหาร หรือ
งานจัดระบบงาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๒.๑๕  มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้าง
ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น 
                             ๒.๑๖  มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียน
ราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เพ่ือ
อำนวยการให้การประชาชนเป็นไปอยา่งถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๒.๑๗  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อประชาชน 
                             ๒.๑๘  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ค ณ ะ ท ำ ง า น ต่ า ง ๆ  ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง  ห รื อ เ ว ที เ จ ร จ า ต่ า ง  ๆ     
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๓. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                            ๓.๑  ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                             ๓ .๒  สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติ งาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
                             ๓.๓  พิจารณาวางแผนการทำงานและการกระจายอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ใน
สำนักกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานนโยบายและแผนงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่แต่ละราย เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
                              ๔.๑  วางแผนเละประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของสำนักกองหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงาน
ประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
                              ๔.๒  บริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ
งบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผลสูงสุด 
                              ๔ .๓   ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ  เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผมสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

               1.1 งานอำนวยการ 

      งานสารบรรณและธุรการ  
                มอบหมายให้ นายอนุชิต  เสน่หา  พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  และ  นางสาวแสงเพชร เสนอใจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

1. งานควบคุม การรับ-ส่งหนังสือราชการ การแจกจ่ายหนังสือราชการให้กับส่วนราชการต่าง ๆ การ
เก็บหนังสือราชการในแฟ้มงานต่าง ๆ  

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมลูต่าง ๆ  
3. จัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ  
4. ตอบโต้หนังสือราชการ 
5. รายงานการประชุม 
6. งานติดต่ออำนวยความสะดวก และรวมรวมข้อมูลสถิติท่ัวไป 
7. ตรวจเช็คหนังสือจากหน่วยงานราชการภายนอก โดยทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
8. งานควบคุม ดูแลสมุดคำสั่ง - ประกาศ พร้อมจัดทำทะเบียนคุม 
9. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักปลัด 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
     งานบริการทั่วไป  

นายศราวุธ  มะนูน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 

1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7648 นครนายก  
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2. ดูแลบำรุงรักษาความเรียบร้อยของรถยนต์ และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้เสมอ 

3. บันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์เพ่ือซ่อมบำรุง 
4. บันทึกระยะกิโลเมตร/ไมล์ ทุกครั้งเมือ่ออกปฏิบัติงาน 
5. จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

นายธวัช  สอนประดิษฐ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. เปิด - ปิด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
2. ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบางปลากดทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารที่ทำการ 
3. ดูแลตรวจสอบวัสดุใช้สอยและเครื่องมืออุปกรณ์ ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ

ที่ดีและพร้อมใช้งานได้และจัดเก็บในที่เหมาะสม 
4. งานอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงาน ส่งเอกสารหน่วยงานภายนอก 
5. ปฏิบัตงิานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  

   นายถิรายุ แสงทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
หน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานท่องเที่ยว 
4. งานข้อมูลระบบ ITA 
5. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

             มอบหมายให้ นางสาวจิราพร  พูลทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เลขที่ตำแหน่ง 17-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้ และนางสาวกมลรัต  หน่องพงษ์  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ สถานการณ์

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

๑ .๒  รวบ รวมข้ อมู ล  แล ะศึ กษ าวิ เค ราะห์ เบื้ อ งต้ น  เกี่ ย ว กั บ ภ ารกิ จห ลั ก แล ะแผ น 
กลยุทธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผน
กำหนดแผนการ ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

๑.๓ วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ โครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น  เพ่ือช่วยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔ ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ 

๑.๔ สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ 
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๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ ส่วนราชการ
ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน การ
ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

๑.๖ ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดทำกระบวนงาน  
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการ 
ดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

๑.๗ ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเอาไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๘ ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี และแผนดำเนินการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที ่

๒. ด้านการวางแผน 
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ

โครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๒.๒ วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน  องค์กร และกลุ่ม จังหวัดใน

โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๒.๓ วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ำหนด 
๓ .๒  ชี้ แจ งและให้ รายละเอียด เกี่ ยวกับ ข้ อมู ล  ข้ อ เท็ จจริ ง  แก่ บุ คคลหรือหน่ วยงาน 

ที ่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ 
๔.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ แผนหรือ

งานการจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๔ .๓  จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น ค้ น ค ว้ า วิ จั ย  เ พ่ื อ เป็ น ป ร ะ โย ช น์  

ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5. กิจการสภา 
5.1 งานการจัดประชุมสภาท้องถิ่น 

 5.2 งานระเบียบขอ้บังคับการประชุม วาระการประชุม 
 5.3 งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 5.4 งานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น 
 5.5 งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาท้องถิ่น 
 - งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.3 งานนิติการ 
      มอบหมายให้ นายยศกลินทร์  แก้วเกิด  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 17-๓-๐๑-
๓๑๐๕-๐๐๑  สำนักงานปลัด มีหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑. ด้านการปฏิบัติการ  
๑.๑ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา  

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือคำสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

๑.๓ ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน  

๑ .๔  ต รว จ ท าน ค ว าม ถู ก ต้ อ งข อ งสั ญ ญ า  ร่ า งป ระก าศ  ค ำสั่ ง  ห รื อ เอ ก ส าร อ่ื น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และ
กฎหมายต่างๆ  

๑.๕ ดำเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็น
ต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส  

๒. ด้านการวางแผน  
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

๓. ด้านการประสานงาน  
 ๓ .๑  ป ระส าน การท ำงาน ร่ ว มกั น ทั้ งภ าย ใน และภ ายน อกที ม ง าน  ห น่ วย งาน ห รื อ 
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓.๓ ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติ
การให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
 ๔. ด้านการบริการ  

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อ
กฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 

- งานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องและได้รับมอบหมาย 

1.4 งานพัฒนาชุมชน  
 มอบหมายให้ นางสาวสุนันท์  ศรีวิลัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง 17-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑  และนางสาวมัทนี  ศรีดวม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรและ 
เครือข่ายองค์กรประชาชน 

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนใน
การบริห ารจัดการชุ มชน  ตลอดจนการพัฒ นาและส่ งเสริมความ เข้ มแข็ ง สมดุ ลและมั่ น คง  
ของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสม 
กับพ้ืนที ่

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหา แนวทาง
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไข ปั ญ ห า ที่ เห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ส ถ า น ก า รณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุก
ระดับ 

๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความ เข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๑.๖ กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา ชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

๑.๗ ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 

๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆ
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
และ เครอืขา่ยประชาชน เพ่ือส่งเสริมประซาซนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ขุมชนใน ท้องถ่ินของตน 

1.9 ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและ อบรม
ประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวใน 
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

๑.10 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัด สวัสดิการได้ 
เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๑.๑1 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม อาชีพ
สามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๑.๑2 จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่ง
กีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  

๑.๑3 สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
นำมาวางแผนในการพัฒนาพื้นท่ีซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
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๑.๑4 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือให้รู้ถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๑.๑5 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด 
จำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 

๑.๑6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 

๑.๑7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ 

๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพ่ือให้มี
ความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ ให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 มอบหมายให้ นายวสันต์  ของนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 17-3-01-4805-001  และนายเสกสรร  พุฒซ้อน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้ กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ควบคุม กำกับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เข่น อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย ในด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๒ ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ อ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ การกู้ภัย การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย 
ทีเ่กิดข้ึน 
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๑.๓ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน การ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดทำแผนป้องกัน รับสถานการณ์ 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทา สาธารณ
ภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๖ ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาพัฒนาและปรับปรุง การปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

๑.๗ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนด 

๒. ด้านการกำกับดูแล 
๒.๑ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง 
๒.๒ วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ สำเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด 
๓. ด้านการบริการ 
๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
๓.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
และประชาชน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นไต้ ด้วย
ตนเอง 

๓.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของ หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ เพ่ือนำมาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป 

๓.๔ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงานมี
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

งานดับเพลิงและช่วยเหลือสาธารณภัย 
มอบหมายให้ นายเสกสรร  พุฒซ้อน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-7798 
นครนายก  
1. ดูแลบำรุงรักษาความเรียบร้อยของรถยนต์  และความปลอดภัยของรถยนต์บรรทุกน้ำ

เอนกประสงค์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 
2.  บันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์บรรทุกขยะเพ่ือซ่อมบำรุง 
3. บันทึกระยะกิโลเมตร/ไมล์ ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน 
4. จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์บรรทุกขยะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
5. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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นายอำนาจ  เสือเอ๋ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง นายสน  เอ่ียม
สะอาด พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง นายวิชัย  จั่นจรูญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่  

1. ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ช่วยงานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
3. ช่วยงานกู้ภัยด้านต่าง ๆ  
4. ช่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
5. เป็นพนักงานประจำรถดบัเพลิง 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.6 งานการเจ้าหน้าที่  

 มอบหมายให้ นายศรายุทธ  บุตรชน  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขที่
ตำแหน่ง 17-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑  และนายตฤณ  หน่องพงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้ ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้ รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสู งในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๓ ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ
ประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ บุคคล 
เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพ่ือกำหนดความต้องการและ ความจำเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ และ
การจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง องค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดขอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ สนั บสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการกำหนดตำแหน่งและ การวางแผนอัตรากำลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนินการ เกี่ยวกับการ
สรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อน
ระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง 

๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของ
ตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความ
ชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้
เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด 
ความเป็นธรรมและมปีระสิทธิภาพ 

๑.๑๑ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพ่ือดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัย
และจรรยา 

๑.๑๒ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ เบื้องต้นแก่สมาชิก

ในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ้างหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๔.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิด ความรู้ความ
เข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 

๔.๓ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

๔.๔ คำเนินการเก่ียวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู ่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้ง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้ และการทำ ความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
1.7 งานบริการสาธารณสุข 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เป็นตำแหน่งว่าง ให้ นางวรสุดา  เป้าทอง  ตำแหน่ง 
หัวหน้าสำนักปลัด   เลขที่ตำแหน่ง  17-3-01-2101-001   รักษาราชการแทน มีหน้าที่ดังนี้ 
  วางแผนการบริหารจัดการ จัดระบบงานอำนวยการสังกัดและการมอบหมายกำกับแนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งลักษณะหน้าที่
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก .จ ก.ท และ ก.อบต. กำหนดและ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในงานด้านต่างๆดังนี้ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ให้ นางสาวขวัญตา  เสนอใจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วย

นักวิชาการสาธารณสุข  มีหน้าทีช่่วยปฏิบัติงานดังนี้  
กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ ร่ วมปฏิบัติ งาน โดยใช้ความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์  ซ่ึงไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างย าก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยงานใน

ความ รับผิดขอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
๑.๒ มอบหมายงาน กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ 

งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
๑.๓ จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ 

บุคลากร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔ จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ กำหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ 

ประจำปี เพ่ือให้การจัดซือ้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
๑.๕ ควบคุม และดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ  

การรักษา การเบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ เพ่ือให้มี
สภาพพร้อมใช้งาน และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ 

๑.๖ ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา 
การฝึกอบรม และการสรุปเวลาการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงาน
สรุป การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

๑.๗ อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทำรายงาน 
การประชุม เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 

๑.๘ พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงานมีความ 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.๙ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ื อขอความ
ช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

๑.๑๐ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
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งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการกำกับดูแล 
๒.๑ ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป 

ตามเป้าหมายที่กำหนด 
๒.๒ติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ระดบัรองลงมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ด้านการบริการ 
๓.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน 

การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๒อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการเพ่ือให้ได้รับความ 

สะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
๓.๓ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิด 

ชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. งานบริการสาธารณสุข 

-นายสุวภัทร  เพิ่มสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีหน้าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ 

เบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม 
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การ
ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน
ครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และ พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย 
สาธารณสุขเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้าน สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บั งคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน  

1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข 
และ ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้าน สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ 
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
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1.6 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ 
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อ สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ใน
การปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟู
สุขภาพเพ่ือให้ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  

1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ 
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การ 
เก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัย 
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  

1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม 
สุขภาพและสุขาภิบาลเพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพ  

1.12 ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน 
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพ่ือให้เกิดความ
พร้อม และความราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่  

1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. 
อสม.,สปสช. เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี  

1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้า
ระวัง และควบคุมการระบาดของโรค การสุ ขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือ
ประกอบการวาง แผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่  

2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการท างานของ 

หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้ าที่ รับผิดชอบเพ่ือให้ เกิด

ประสิทธิภาพ ในการทำงาน  
3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให ้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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3.3 ประสานงานในระดบักลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือ 
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การ ท างานของหน่วยงาน  

4. ด้านการบริการ  
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ 

นำไปใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การ 
บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น 

4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน 
หน่วยงานเพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทาเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพือ่การเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข  

4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้เป็น
บุคลากร ที่มีความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพ่ือให้  
สามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การ
สุขาภิบาล การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพ่ือให้ผู้
ที่สนใจได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3. งานบริการสิ่งแวดล้อม 
3.1 นายสุรินทร์  สร้อยระย้า  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่

รับผิดชอบดังนี้ 
1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-7798 นครนายก  
2. ดูแลบำรุงรักษาความเรียบร้อยของรถยนต์ และความปลอดภัยของรถยนต์บรรทุกขยะให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 
3. บันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์บรรทุกขยะเพ่ือซ่อมบำรุง 
4. บันทึกระยะกิโลเมตร/ไมล์ ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน 
5. จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์บรรทุกขยะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

3.2 นายสุเทพ  เหมือนแม้น พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ  
 3.3 นายประยูร  ทองอินทร์  พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 

มีหน้าที่ จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไป
ทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 
 มอบหมายให้ นายกร  หวังชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 17-3-
3401-001 มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า การส่งออกพืช พันธุ์พืช 
ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย  
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1.2 ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์  ด้าน
พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์การเขตกรรม การ 
อารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
งาน ด้านการผลิตสารบำรุงพืช และอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร  

1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ำและการชลประทาน ปุ๋ย ปัจจัยการ
ผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ  

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า เกษตรแปร
รูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น เพ่ือ
วางแผนและแนะน าการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐาน  
คุณภาพสินค้าเกษตร  

1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดิน และน้ำ การ
ปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ ที่ดินเพ่ือ
การพัฒนาที่ดิน  

1.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้  มาตรฐานสากล 
อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ หลักฐานการ
ผลิตผ้าไหมเพ่ือการออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
หม่อนและไหม  

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน  การเกษตรและ
ปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต เพ่ือให้เกษตรกร
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์  

1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์  ปัจจัยการ
ผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาด ของ
โรคแมลงศัตรูพืช เพ่ือการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม  

1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพ่ือควบคุมและดำเนินการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

 2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้  เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
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4. ด้านการบริการ  

4.1 รวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง  

4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์และมี
ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี  

4.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้  สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เก่ียวกับ
งานวิชาการเกษตร เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร นักศึกษาและ ประชาชน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

- และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

      ๒.  กองคลัง 
 มอบหมายให้ นางยุพาพร  อนุศาสนี พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกอง
คลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 17-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง         
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ และงานควบคุมงบประมาณ โดยบังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลังโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและให้มีผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตำแหน่งหัว
หัวหน้าหน่วยงานอ่ืน ที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่ง
ราชการมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานด้านการคลังที่ต้อง
ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากพิเศษ และ
ปฏิบัติงานอืน่ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

  ๑.  ด้านแผนงาน 
 ๑.๑  วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ 

หน่วยงานด้านการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอ่ืนๆที่
เกีย่วข้อง เพ่ือให้สอดคลอ้งนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นท่ีจำกัด 

 ๑.๒  ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

 ๑.๓  บริหารโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญ
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามท่ีกำหนด 

 ๑.๔  วางแผนทางการศึกษา วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูล สถิติด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้การบรูณาการแผนงาน
กิจกรรม ขัน้ตอนสำคัญเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 
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 ๑.๕  ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาสเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินไปตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

 ๑.๖  วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด
ทางด้านงบประมาณ บุคลลากร และเวลา 

 ๑.๗  วางแผนการใช้เงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถานะการ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลางเงินอุดหนุน 
อุดหนุนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

  ๒.  ด้านบริหารงาน 
 ๒.๑  กำหนดกลยุทธิ์ ระบบงาน และวิธีกการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒  มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรังปรุงแก้ ไข ในเรื่อต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

 ๒.๓  วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีคาวมซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ 

   ๒.๔  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือ บรูณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

๒.๕  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  

๒.๖  มอบหมาย ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็น
และตรวจสอบงานการคลังหลายๆ ด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเช่น งานการคลัง งานการเ งินและบัญชี
งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการกู้เงิน งาน
รับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
หลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ
สูงสุด  

 ๒.๗  ควบคุมดูแล ตรวจอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ
ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีกำหนดไว้อย่างตรงเวลา 

๒.๘  ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง
เพ่ือให้สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒.๙  ควบคุมดูแลและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน 
และการนำส่งเงินไปสำรองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเรียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 ๒.๑๐  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
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๒.๑๑  วินิจฉัย สั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของ
ประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

๒.๑๒  กำหนด พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทางคู่มือ กลไก กระบวนการ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ 
หรืองานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การทำงานในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒.๑๓  ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น
เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้
ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 ๓.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๓.๑  จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

 ๓.๒  ติดตาม ประเมินผลงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กำหนดไว้ 

 ๓.๓  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในบังคับ
บัญชา เพื่อให้มีคามสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ 

 ๓.๔  ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการ
พัฒนา กระตุ้น เร่งเร้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่
ดีขึ้น 

 ๓.๕  สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่
หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
 ๔.  ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

 ๔.๑  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่าสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 ๔.๒  ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินการคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ 

 ๔.๓  วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับมาจัดสรรมา
ดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  

๒.๑ งานการเงินและบัญชี  

 ๒.๑.๒ ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง เลขที่ตำแหน่ง 17-3-04-3101-001 เป็นตำแหน่งว่าง มอบหมายให้ นางยุพาพร 
อนุศาสน ีตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  มีหน้าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน 
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ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ควบคุมจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
พร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

๑.๓ จัดทำงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๔ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
การจัดทำงบประมาณ 

๑.๕ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดทำ 
งบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับและจ่ายเงิน เพ่ือให้การ 
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

๑.๖ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการ ฝึกอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกำหนด 

๑.๗ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 
การเงิน และงบประมาณ เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่
กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกา
เบิกจ่ายเงิน ใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน 
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตาม
ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ 

๑.๙ ควบคุม ติดตาม และดูแลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงิน
งบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือ หรือเงินสนับสนุนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑๐ ควบคุม และดูแลการจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ 
e-lass และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
และ รายได้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้
งานด้าน การบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 

๑.๑๑ ดำเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทำเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณท่ีถูกต้อง และเพียงพอตามท่ีได้รับจัดสรร  

๑.๑๒ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดทำบัญชีเพ่ือใช้ประกอบในการทำธุรกรรมและเป็นหลักฐานในการอ้าง อิงทางบัญชีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในการตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด 
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๑.๑๓ ควบคุม ดูแลการจัดทำงบการเงินประจำวัน /ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทาง 
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพ่ือนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงิน
ของ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 

๑.๑๔ ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุน 
ต่อหน่วยกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจัดทำรายงานต้นทุนประจำไตรมาส 
และประจำปี เพ่ือให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจ
ในการดำเนินงาน 

๑.๑๔ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา 
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

๑.๑๖ ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน 
และบัญชี เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ ใหม่ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ด้านการวางแผน 
  ๒.๑ วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของ 
หน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนิ นงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

๒.๒ ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานระบบงาน 
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องตาม เป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้ 

๒.๓ วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของ ผู้บริหาร 
และช่วยเหลือให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว 

๒.๔ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ เบื้องต้น

แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่

เกีย่วข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓.๓ ประสานการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอ่ืนภายในอำเภอ จังหวัดและกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๔ ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอน เงิน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๕ ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือให้การ 

ดำเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง 
ๆ นำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ 
 ๔. ด้านการบริการ 

๔.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี 
ความรับผิดขอบในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานรา
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ชกาเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๔.๒ จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้ 
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

๔.๓ ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ - รายจ่าย สถิติการคลัง สำหรับรายงานให้สำนัก นโยบาย
สถิติการคลัง เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ 

๔.๔ ช่วยจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกำหนด
นโยบาย และมาตรการต่างๆ 

 
นางสาวจีระนันท์  กะไมย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย 2.1.2 
 ๒.๑.๓ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง  62-3-04-4201-

001 เป็นตำแหน่งว่าง มอบหมายให้ นางยุพาพร  อนุศาสนี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษา
ราชการแทน มีหน้าที่ดังนี้ 

กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และ ปฏิบัติงาน อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมเอกสารทางการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความ ชำนาญ
เพ่ือช่วยให้ ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

๑.๒ ปฏิบัติ งาน วางแผน ประเมินผลงาน ด้ านการเงิ นและบัญชี  เพ่ือให้ งานมี  
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ 

๑.๓ จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ของ
หน่วยงาน เช่น รายงานทางบัญชี รายงานงบการเงิน รายงานการเบิกจ่าย และรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้เอกสาร และรายงานที่มีความถูกต้อง และ
ครบถ้วน ในการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาต่อไป 

๑.๔ จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินทั่วไป ทะเบียนคุมการใช้ 
จ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ 
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๕ พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ เป็นต้น เพ่ือให้การตั้งงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ และแล้วเสร็จตามเวลา 

๑.๖ ควบคุม และดูแลการดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้ การ
ดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้อง และครบถ้วน 

๑.๗ ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการ เงิน
และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการใช้
เงิน 
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๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน เพ่ือใช้ 
เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

๑.๙ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเช่นให้คำปรึกษา 
แนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับ การฝึกอบรม 
และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานและข้อกำหนด ๒ 
 ๒. ด้านการกำกับดูแล 

๒.๑ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือให้การ 
ดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

๒.๒ วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานชองหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่ องมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ๓. ด้านการการบริการ 

๓.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก ่

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ที่สนใจ 
๓.๒ ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ 

ประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ ยนความรู้ 
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 
  ๒.๑.๔ นางสาวธิดาพร  หน่องพงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยตามข้อ  
2.1.3 

 

๒.๒ งานพัฒนารายได้ 

         2.2.1 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  เลขที่ตำแหน่ง 17-3-04-3203-001  
เป็นตำแหน่งว่าง ให้ นางยุพาพร  อนุศาสนี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน มีหน้าที่
ดังนี้  

 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑ ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไป ตามเปา้หมายที่กำหนด 

๑.๒ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

๑.๓ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง 

๑.๔ รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา 

๑.๕ จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูล
มีความ ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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๑.๖ ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือด้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็น ข้อมูลในการดำเนินงาน 

๑.๗ สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้า งชำระ
ควบคุมหรือดำเนินงานเกีย่วกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 

๑.๘ ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
ทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การทำงานของหน่วยงาน 
 ๒. ด้านการบริการ 

๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 

๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

2.2.2 นางสาวพรพรรณ ช่วยประดิษฐ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยตามข้อ 2.2.1 

๒.๓ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
          ๒.๓.๑ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง 17-3-04-4203-001 เป็นตำแหน่ง

ว่าง ให้นางยุพาพร  อนุศาสนี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน มีหน้าที่ดังนี้  
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 

ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑ ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 ๑.๒ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ เพ่ือให้สามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

 ๑.๓ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง 

 ๑.๔ รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา 

 ๑.๕ จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง 
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูล
มีความ ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๑.๖ ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรักษาหรือด้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็น ข้อมูลในการดำเนินงาน 

 ๑.๗ สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างชำระ
ควบคุมหรือดำเนนิงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑.๘ ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การทำงานของหน่วยงาน 
 ๒. ด้านการบริการ 

  ๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง
ลง มา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ 

๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

                   ๒.๓.๒ นางสาวนภาภรณ์  ดิษฐเจริญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ และ นางสุวิมล  คงทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยตามข้อ 2.3.1 
                   2.3.4 นายต่อศักดิ์  หน่องพงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประปา มีหน้าที่ จดมิเตอร์ค่านำ้ประปา และจัดเก็บคา่น้ำประปา ในเขตตำบลบางปลากด  

         ๒.๓.5 นายสันติ  ช่วยประดิษฐ์ พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่ใช้แรงงาน
ทั่วไป ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น  ช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้  งานพัสดุ งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
งานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและงานอ่ืนๆในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
                  ๒.๓.6 นายสมฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่ ใช้แรงงาน
ทั่วไป ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น  ช่วยเหลืองานจัดเก็บรายได้  งานพัสดุ งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
งานเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและงานอื่นๆในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 
 ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน (หัวหน้ากลุ่มงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
พิเศษ)  
  ๓.๑  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

 ๓.1.๑ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน  เลขที่ตำแหน่ง 17-3-04-
4203-001 เป็นตำแหน่งว่าง มอบให้นายศรายุทธ  บุตรชน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รักษา
ราชการแทน มีหน้าที่ดังนี้ 

 กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ ร่วมปฏิบัติ งาน โดยใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่  ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
  ๑.๑ จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 

๑.๒ ควบคุมจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้ เป็น
ข้อมลู ในการดำเนินงาน 

๑.๓ ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ 
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้ 
เป็น หลักฐานอ้างอิงในอนาคต 

๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทำ 
รายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
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๑.๕ ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเดือน ประจำไตรมาส หรือ 
ประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนิน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ 

๑.๖ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านการกำกับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด้านการการบริการ 
  ๓.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ 
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้
บัง คับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 

 ๓ .1 .2  น ายสุ รพ งษ์   ส อน ป ระดิ ษ ย์  พ นั ก งาน จ้ า งต ามภ ารกิ จ  ต ำแห น่ งผู้ ช่ ว ย 
เจ้าพนักงานพัสดุ  และ นายอนุชิต  เสน่หา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
มีหน้าที่เปน็ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ตามข้อ ๓.1.1 

 ๓.  กองช่าง 

       ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 17-3-05-2103-001 
เป็นตำแหน่งว่าง มอบหมายให้ พ.อ.อ. วิทยา  เพิ่มผล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น
หัวหน้า มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานด้านการช่างและการโยธา โดยมี  

3.1 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
1.  นายประทีป  เพ็ชชะ  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา  
2.  นายธีรภัทร  ไพฑูรย์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที ่
1) ควบคุมดูแล  ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง  ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่  กฎหมาย  
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ๒) งานวางผังเมือง  งานควบคุมทางผังเมือง  งานจัดรูปที่ดินฟ้ืนฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่
สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่
สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน  ท่อระบายน้ำ  
ไฟฟ้า 
 ๓) งานสำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม  พ.ร.บ.  
ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง  การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดิน และถมดิน รวม
ตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท้ังหมู่ที่ 11 ของตำบลบางปลากด  
 ๔) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ  งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาตการประมาณราคาร่วม
พิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ 
 3.  นายชัยณรงค์  อินทร์ศิริ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 4. นายสำราญ  คล้ายคลึง  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 
 5. นายเบิ่ม ช่วยประดิษฐ์  พนักงานจ้างทัว่ไป ตำแหน่งคนงาน 
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 6. นายสมพงษ์  เสนอใจ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 
 มีหน้าที่ รับผิดชอบงานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภค และกิจการประปา งานประปา 
งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริหารเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
งานจัดตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ เวที เกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ๆ ปฏิบัติงานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ประปา งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

7.นายดนัย เรียงวงศ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ 
1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 2046 นครนายก  
2. ดูแลบำรุงรักษาความเรียบร้อยของรถยนต์ และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้เสมอ 
3. บันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์เพ่ือซ่อมบำรุง 
4. บันทึกระยะกิโลเมตร/ไมล์ ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน 
5. จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

                ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
8.นายวิรัตน์  วุฒิยา  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 

1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-8710 นครนายก  
2. ดูแลบำรุงรักษาความเรียบร้อยของรถยนต์ และความปลอดภัยของรถยนต์บรรทุกขยะให้

อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 
3. บันทึกเสนอข้อบกพร่องของรถยนต์บรรทุกขยะเพ่ือซ่อมบำรุง 
4. บันทึกระยะกิโลเมตร/ไมล์ ทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน 
5. จัดทำรายงานการขอใช้รถยนต์บรรทุกขยะไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

9. นางสาวสุดารัตน์  สอนประดิษฐ์  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่ เป็นผู้
ประสานงานด้านสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ  งาน
ประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  การบำรุงรักษา คูคลองท่อระบายน้ำ  ทำการสำรวจ
พ้ืนที่และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง  แผนโครงการบำรุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อ
ระบายน้ำ และแผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความ
พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไข  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง   การระบายน้ำ
และจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ และตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ งานรักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ รวมถึงการจัดทำ
ทะเบียนคุมและแจกจ่ายถังขยะ  
 4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขที่ตำแหน่ง  
17-3-08-5107-001  เป็นตำแหน่งว่าง ให้ นางสาวสุนันท์ ศรีวิลัย  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 17-3-01-3801-001  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
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1. ด้านแผนงาน 
๑.๑ ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานต้านการศึกษาทั้งการศึกษา 

ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๒ ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้ 
เป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 

๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
หรือ แผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 

๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์  และเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือ ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

๒ ด้านบริหารงาน 
๒.๑ จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนา 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพ่ือคน พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าทีใ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๒ วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไป
กำหนด นโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

๒.๓ ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออำนวยการ 
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๒.๔ ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียง 
และ เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาของท้องถิน่ เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประขาขนในพ้ืนที่ 

๒.๕ ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรม 
ที่ม ีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 

๒.๖ ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การวางแผน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ การวัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตาม
เวลาที่กำหนดไว้ 

๒.๘ ควบคุมการวัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย  
เพ่ือส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประซาชนในพื้นท่ี 

๒.๙ นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง 
โรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๒.๑๐ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  
ในเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกำหนด  
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๒.๑๑ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกซน และบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการ 

๒.๑๓ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุ ม
คณะกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ ของราชการ 

๓ ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
๓.๑ ร่วมวัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

ภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
๓.๒ ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา เพ่ือให้  

การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน

บังคับ บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
๔ ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

๔.๑ ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๒ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ  เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

  2.  งานบริหารการศึกษา 
2.1 นายอนิรุทธิ์  เดชเกาะเก่า ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที่

ตำแหน่ง 17-3-08-3803-001   มีหน้าที ่
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑ .๑  ศึ กษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับการศึกษา เพ่ื อ เป็ นข้อมู ล

ประกอบการการพัฒนา งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย
และท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอ
นโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิต
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

๑.๕  ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาและเพียงพอต่อ การจัดการศึกษา 
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๑.๖ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และ
ทะเบียนประวัติครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้
การส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา 

๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้ งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑.๘ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้ าน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

๑.๙ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการชองครูหรือ
บุคลากรทาง การศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมนิวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

๑.๑๐ ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 

๑.๑๑ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ
อุปกรณ์หรือ งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๑๒ ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
เพ่ือดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

๑.๑๓ จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา  
การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้  
ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ำค่าของท้องถิ่น 

๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย  
และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพ่ือนำมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ

หน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงาน 
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เซ่น จัดนิท รรศการ กิจกรรม 

พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและ
วิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง 

๔.๒ ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้ ง 
ให้คำแนะนำปรึกษา เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
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๔.๓ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ จัดประชุมอบรม 
และสัมมนา เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทาง
การศึกษาและแนว ทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

๔.๔ เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ 
จัดทำวารสาร ลื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ 
ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๔.๕ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล 
หรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสิทธิเวช   
   2.2.1. นางเสาร์วรัก  สอนบาล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง  17-3-08-6600-009 นางสาวนิศาชล  กุลศักดิ์  ครู คศ. 1  เลขที่ตำแหน่ง 17-3-08-
6600-010 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประสทิธิเวช มีหน้าที่ดังนี้ 
   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
       2.2.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      2.2.1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
 
      2.2.1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.2.1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
     2.2.1.5 ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     2.2.1.6 ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
    2.2.2 นางสาวสุนิสา  หน่องพงษ์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง    
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
  2.2.3 นางสาวกมลรัตน์  เสมอใจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
(ทั่วไป)  
  
   ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ข้อ  2.2.2 – 2.2.3 ปฏิบัติ
หน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล / ปฐมวัย (อายุระหว่าง 0 – 3 ปี)  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  อบรมเลี้ยงดูให้กับเด็กเล็กแทนบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ ปฐมวัย   และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง   
   2.3.1 นางสุดารัตน์  กว้างทุ่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง  17-3-08-6600-008 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฏร์บำรุง  มีหน้าที ่
   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
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       2.3.1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      2.3.1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย 
      2.3.1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.3.1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
     2.3.1.5 ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     2.3.1.6 ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.3 .2  นางสาวดวงใจ  บั งเกิด   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ ง  
ผู้ดูแลด็ก (ทักษะ)    

2.3.3 นางสาวศิริวรรณ  อินทร์ศิริ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ทั่วไป) 
   ให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ข้อ 2.3.2 – 2.3.3 ปฏิบัติ
หน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาล / ปฐมวัย (อายุระหว่าง 0 – 3 ปี)  เพ่ือเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  และสังคม  อบรมเลี้ยงดูให้กับเด็กเล็กแทนบิดามารดาหรือผู้ปกครองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาล/ ปฐมวัย   และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   นางสาวกนกวรณ กุลชาติ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑ ด้านการปฏิบัติการ 
๑ .๑  ศึ กษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับการศึกษา เพ่ื อ เป็ นข้อมู ล

ประกอบการการพัฒนา งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัย
และท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอ
นโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิต
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เ พ่ือส่ งเสริมสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 
๑.๕  ร่ วม ว างแผน อัต ราก ำลั งค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก ารศึ กษ า  

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการ
ของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การจัดการศึกษา 
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๑ .๖  ดำเนิ นการเกี่ ย วกับ งานทะเบี ยน  เอกสารด้ านการศึ กษ า  
และทะเบียนประวัติครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง 
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา 

๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้ งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

๑.๘  ติ ดตาม  ประเมิ นผลการดำเนิ น งาน  กิจกรรมและสรุปผล 
ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

๑.๙ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการชองครูหรือ
บุคลากรทาง การศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

๑.๑๐ ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 

๑.๑๑ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ
อุปกรณ์หรือ งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่ เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑.๑๒ ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
เพ่ือดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

๑.๑๓ จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา  
การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้  
ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ำค่าของท้องถิ่น 

๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย  
และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพ่ือนำมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ

หน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงาน 
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เซ่น จัดนิท รรศการ กิจกรรม 

พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและ
วิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง 

๔.๒ ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้ ง 
ให้คำแนะนำปรึกษา เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
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๔.๓ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ จัดประชุมอบ รม 
และสัมมนา เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทาง
การศึกษาและแนว ทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

๔.๔ เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ 
จัดทำวารสาร ลื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ 
ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๔.๕ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล 
หรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

งานธุรการ และพัสดุ 
           มอบหมายให้ นางสาวศริิรัตน์  พิทักษ์กิจงาม  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่
ตำแหน่ง 17-3-08-4101-001 มีหน้าที่  

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมลูต่าง ๆ  
- งานพัสดุ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม 
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ราชการ ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง
ความรู้ความสามารถ  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และให้เป็นไปด้วยความ
ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ประหยัด และถือประโยชน์ของทางราชการ และของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก หากมี
อุปสรรคในการปฏิบัติให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ  เพ่ือดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นก่อนหากไม่
สามารถดำเนินการแก้ไขได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

        ทั้งนี้  โดยให้มีผลตั้งแต ่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป 
 

  สั่ง   ณ   วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
                 

 
                      (นายถวิล  หน่องพงษ์) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด 


