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คําสังองค์ การบริหารส่ วนตําบลปอ
ที
/
เรือง การแบ่ งงานและการมอบหมายหน้ าที
ของพนักงานส่ วนตําบล พนักงานครู องค์ การบริหารส่ วนตําบลและพนักงานจ้ าง
_______________________
อาศัย อํา นาจตามพระราชบัญ ญัติ ส ภาตํา บลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล พ.ศ.
(และแก้ไ ขเพิ มเติ ม )
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตําบล เรื อง
มาตรฐานทัวไปเกี ยวกับโครงสร้างแบ่ งส่ วนราชการวิธีการบริ หารและการปฏิ บัติงานของพนักงานส่ วนตําบล และกิ จการอัน
เกียวกับการบริ หารงานบุคคลในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ข้อ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตําบลจังหวัดเชียงราย
(ก.อบต. จ.เชี ย งราย) เรื อง หลักเกณฑ์แ ละเงื อนไขเกี ยวกับการบริ ห ารงานบุ คคลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บล ลงวัน ที
พฤศจิกายน
ประกอบกับหนังสื อสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ ด ที มท
. /ว
ลงวันที กรกฎาคม
โดยกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทุกคนปฏิบตั ิงาน ดังนี
การบริ หารงานขององค์กรภาพรวมทังหมดให้ นักบริหารงานท้ องถิน บริหารต้น (เลขทีตําแหน่ ง - - - ) ตําแหน่ ง ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลปอ เป็ นหัวหน้าพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทุกคนในสังกัดขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลปอ รองจากนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลปอ ซึงมีหน้าทีรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลปอ
ให้เป็ นไปตามนโยบายทีนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลสังการเกียวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน และจังหวัดเชียงราย รวมทัง อํานาจหน้าทีอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนดไว้ ทีมี
ลักษณะงานบริ หารงานองค์การบริ หารส่วนตําบลและด้านกฎหมายเกียวกับการวางแผน บริ หารจัดการ อํานวยการ สังราชการ
มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล ทีมีหน้าทีความ
รับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร และปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆดังนี
1. ด้ านแผนงาน
1.1 ร่ วมกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้ าหมาย
ความสําเร็ จขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงทังในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล
1.2 ร่ วมวางแผนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตําบล ข้อบัญญัติต่างๆ เพือเป็ นการ
พัฒนาท้องถิน

-21.3 บริ หารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซือจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิ ดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพือให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพืนทีทีมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริ หารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรหรื องบประมาณตามทีได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุ งกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื องต่างๆ ในที
รับผิดชอบ เพือให้การบริ หารการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทันต่อการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน
1.5 ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพือให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามขันตอนและนโยบายของผูบ้ ริ หารไปปฏิ บตั ิ เพือให้งานสัมฤทธิ ผลตาม
วัตถุประสงค์
1.7 ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอความเห็นเกียวกับแผนงานการดําเนินการต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนตําบล
2. ด้ านบริหารงาน
2.1 ช่วยสังราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิบตั ิราชการ เพีอให้ผลการปฏิบตั ิราชการบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ทีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลกําหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุ งแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในเรื องต่างๆ เพือ
การปฏิบตั ิราชการทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ทันต่อการเปลียนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่วยกํากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบตั ิงานที ได้รับมอบจากส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค เพือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรื อช่วยพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต ดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิจของส่ วนราชการ เพือผลสัมฤทธิ
ภารกิจขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2.5 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามทีได้รับแต่งตังหรื อในฐานะผูแ้ ทนองค์กรปกครองท้องถิน เพือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรื อการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ ายบริ หาร สภา ฯ และส่ วนราชการ เพือกําหนดกรอบการบริ หารงบประมาณ (ตามหน่วยงานหรื อ
ตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กํากับและบริ หารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริ หารส่ วนท้องถินทีรับผิดชอบกําหนด
ไว้ ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กํากับดูแลเรื องร้องเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ด้านกฎหมายการอํานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบ
เรื องร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรม เพือนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาประกอบการตัดสิ นใจเพืออํานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าํ ทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือหรื อแก้ปัญหา
ในการปฏิบตั ิราชการ
3. ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่ วนท้องถิน เพือการบริ หารงานและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม

-33.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่ วนราชการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไป
ตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือสร้างแรงจูงใจให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างได้อย่างเป็ นธรรม
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ ส่ งเสริ มและเผยแพร่ งานวิชาการทีเกียวข้องในรู ปแบบต่างๆ เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของบุคลากร และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การประชาชน การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การอํานวยความยุติธรรม
และภารกิจอืนๆ
3.5 ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําด้านการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชีแจงเรื องต่างๆ ทีเกียวกับ
งานในหน้าที เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา
4. ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิ
ราชการเกิดประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่า บรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของส่วนราชการในองค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2 ช่วยในการบริ หารงานการคลัง และการควบคุมการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความ
คุม้ ค่าและเป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
4.3 ร่ วมวางแผนการจัดทําและบริ หารงบประมาณรายจ่ ายประจําปี เพือให้สนองตอบปั ญหาความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนา
โดยมี นายประหยัด ลือชา นักบริหารงานท้ องถิน บริหารต้ น (เลขทีตําแหน่ ง - - - - ) ตําแหน่ ง
รองปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบลปอ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานตามทีได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล ตามคําสัง
องค์การบริ หารส่วนตําบลปอ ที / ลงวันที พฤศจิกายน
ตามภารกิจและหน้าทีความรับผิดชอบดังนี
. สํานักปลัด
. งานนิติการ
. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
. งานส่งเสริ มการเกษตร
. งานส่งเสริ มสุขภาพและสาธารณสุข
. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. งานบริ หารการศึกษา . งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
. งานกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
. งานจัดการศึกษาปฐมวัย . งานนิเทศการศึกษา
งานมอบหมายให้ตรวจสอบ กลันกรอง เร่ งรัด เกียวกับการปฏิบตั ิราชการ ก่อนนําเสนอให้ปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลพิจารณา
1. สํานักปลัด
. งานการเจ้าหน้าที
. งานงบประมาณ
. กองคลัง
. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

1.2 งานนโยบายและแผน
. งานกิจการสภาและการเลือกตัง
. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

-โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆดังนี
1. ด้ านแผนงาน
1.1 ร่ วมกําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้ าหมาย
ความสําเร็ จขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงทังในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล
1.2 ร่ วมวางแผนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตําบล ข้อบัญญัติต่างๆ เพือเป็ นการ
พัฒนาท้องถิน
1.3 บริ หารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซือจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิ ดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพือให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพืนทีทีมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริ หารงาน การกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้
ทรัพยากรหรื องบประมาณตามทีได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุ งกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื องต่างๆ ในที
รับผิดชอบ เพือให้การบริ หารการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทันต่อการเปลียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน
1.5 ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพือให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามขันตอนและนโยบายของผูบ้ ริ หารไปปฏิ บตั ิ เพือให้งานสัมฤทธิ ผลตาม
วัตถุประสงค์
1.7 ให้คาํ ปรึ กษาและเสนอความเห็นเกียวกับแผนงานการดําเนินการต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่วนตําบล
2. ด้ านบริหารงาน
2.1 ช่วยสังราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิบตั ิราชการ เพีอให้ผลการปฏิบตั ิราชการบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ทีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลกําหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุ งแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในเรื องต่างๆ เพือ
การปฏิบตั ิราชการทีมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ทันต่อการเปลียนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่วยกํากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบตั ิงานที ได้รับมอบจากส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค เพือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรื อช่วยพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต ดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิจของส่ วนราชการ เพือผลสัมฤทธิ
ภารกิจขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2.5 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามทีได้รับแต่งตังหรื อในฐานะผูแ้ ทนองค์กรปกครองท้องถิน เพือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรื อการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ ายบริ หาร สภา ฯ และส่ วนราชการ เพือกําหนดกรอบการบริ หารงบประมาณ (ตามหน่วยงานหรื อ
ตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กํากับและบริ หารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริ หารส่ วนท้องถินทีรับผิดชอบกําหนด
ไว้ ให้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้

-52.8 กํากับดูแลเรื องร้องเรี ยน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ด้านกฎหมายการอํานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบ
เรื องร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรม เพือนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาประกอบการตัดสิ นใจเพืออํานวยความเป็ นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าํ ทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือหรื อแก้ปัญหา
ในการปฏิบตั ิราชการ
3. ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่ วนท้องถิน เพือการบริ หารงานและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่ วนราชการในองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไป
ตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือสร้างแรงจูงใจให้แก่ขา้ ราชการ ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างได้อย่างเป็ นธรรม
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ ส่ งเสริ มและเผยแพร่ งานวิชาการทีเกียวข้องในรู ปแบบต่างๆ เพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของบุคลากร และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การประชาชน การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การอํานวยความยุติธรรม
และภารกิจอืนๆ
3.5 ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําด้านการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชีแจงเรื องต่างๆ ทีเกียวกับ
งานในหน้าที เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา
4. ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิ
ราชการเกิดประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่า บรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของส่วนราชการในองค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2 ช่วยในการบริ หารงานการคลัง และการควบคุมการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณเพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและความ
คุม้ ค่าและเป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
4.3 ร่ วมวางแผนการจัดทําและบริ หารงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพือให้สนองตอบปั ญหาความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนา
ในกรณีที ไม่ มปี ลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบล หรือ มีแต่ ไม่ สามารถปฏิบัตริ าชการได้ ตามข้ อ ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตําบลจังหวัดเชี ยงราย เรื อง หลักเกณฑ์ และเงือนไขเกียวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์ การ
บริหารส่ วนตําบล ลงวันที พฤศจิกายน
ให้มีผรู ้ ักษาราชการแทนในตําแหน่ง ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล (นักบริ หารงานท้องถิน ระดับต้น) เลขที
ตําแหน่ง - - - - ดังนี
. นายประหยัด ลือชา ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล (นักบริ หารงานท้องถิน ระดับต้น) เลขที
ตําแหน่ง - - - - เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ในกรณีที ผู้รักษาราชการแทนลําดับที ไม่ มี หรือ มีแต่ ไม่ สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ มีผู้รักษาราชการแทน
ตามลําดับดังนี
. นางสาวกรรณิ การ์ ชัยวงศ์ นักบริ หารงานทัวไป (เลขที ตําแหน่ ง - - - - ) ดํารงตําแหน่ ง
หัวหน้าสํานักปลัด
. จ่ าสิ บเอกอํา นวย เมื องอิ น ทร์ นักบริ ห ารงานช่ าง(เลขที ตําแหน่ ง - - - - ) ดํารงตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง

-การกําหนดงานและหน้ าทีความรับผิดชอบของส่ วนราชการ
สํานักงานปลัด
. มอบหมายให้ นางสาวกรรณิ การ์ ชัยวงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริ หารงานทัวไปอํานวยการต้น) (เลขที
ตําแหน่ ง - - - - ) เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบ โดยมี พนักงานส่ วนตําบลและพนักงานจ้างทุกตําแหน่ งในสังกัดเป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีลกั ษณะงานเกียวกับการวางแผน บริ หารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สังราชการ มอบหมาย กํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบ ซึงมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านแผนงาน
1.1) ร่ วมวางแผนงาน โครงการ หรื อแผนการปฏิ บตั ิงาน รวมทังเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของหน่วยงานด้านงาน
บริ หารทัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์ และงานบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
งานราชการทีมิได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีของกอง หรื อส่วนราชการใดในองค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยเฉพาะ เพือเป็ นแบบแผน
ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.2) ร่ วมจัดทําแผนหรื อโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึงอาจจะเป็ นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริ หารหรื อความมันคงของประเทศ เพือให้เกิดการนําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาแผนงานหรื อโครงการอืนๆ ในอนาคตต่อไป
1.3) ร่ วมติดตาม เร่ งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนดไว้
1.4) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริ หารทัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรื องาน
ราชการทีมิได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีของกอง หรื อส่วนราชการใดในองค์การบริ หารส่วนตําบลทีสังกัด เพือปรับปรุ งกระบวนการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน ภายใต้ขอ้ จํากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรื อองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทีเกียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพือนํามา
ปรับปรุ งให้การปฏิบตั ิงาน ระบบงาน หรื อกระบวนการทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึน
2) ด้ านบริหารงาน
2.1) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิมเติม และการโอนเปลียนระบบ
งบประมาณรายจ่าย เพือให้องค์การบริ หารส่วนตําบลมีงบประมาณทีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลา
ทีกําหนดไว้
2.2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริ หารส่วนตําบลและหน่วยงานอืนๆ
ทีเกียวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพือให้ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
สอดรับกับนโยบายขององค์การบริ หารส่วนตําบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอืนๆ ทีเกียวข้อง
2.3) ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสาร และผลงานที เกี ยวข้องกับงานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ หรื อแผนอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การทํางานของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด

-72.4) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิมเติมและ การโอนเปลียนระบบ
งบประมาณรายจ่าย เพือให้องค์การบริ หารส่วนตําบลมีงบประมาณทีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลา
ทีกําหนดไว้
2.5) พิจารณาอนุ มตั ิ อนุญาต การดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิจทีหน่วยงานรับผิดชอบ เพือให้บรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิกําหนด
2.6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งาน
แปลเอกสาร งานเตรี ยมเรื องและเตรี ยมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื องเสนอทีประชุม งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็ นต้น เพือดูแลให้งานเป็ นไปตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ หารหรื อหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7) มอบหมาย วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิ ติการ งานระเบียบและสัญญา เพือให้งาน
ต่างๆ ดําเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.8) มอบหมาย วิเคราะห์ ทําความเห็ น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ
บริ หารงานให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถสรรหา บริ หาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.9) มอบหมาย วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรื องานจัดระบบงาน เพือให้
องค์การบริ หารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานทีมีเป้ าหมายและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.10) มอบหมาย วิเคราะห์ ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพือให้เกิดการสื อสารภายใน
ทีครอบคลุมทัวถึงชัดเจน และเกิดการสื อสารภายนอกทีสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ทีดีต่อประชาชนในท้องถิน
2.11) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือ หรื อ
บูรณการปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ ับบริ การ
2.12) ชีแจงข้อเท็จจริ ง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ทีได้รับ
แต่งตัง หรื อเวทีเจรจาต่าง ๆ
3) ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที ในหน่ วยงานให้สอดคล้องกับภารกิ จ เพือให้การปฏิ บัติราชการเกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และความคุม้ ค่า
3.2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา เพือให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
3.3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชาเพือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะทีเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ
4) ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายของส่วนราชการ

-84.2) ร่ วมหรื อวางแผนและประสานกิ จกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทีรับผิดชอบ ทังด้านงบประมาณ
อาคารสถานทีและอุปกรณ์ในการทํางาน เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิภาพคุม้ คํา และบรรลุเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทีสังกัด โดยอาจพิจารณางบประมาณทีได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่ วมกัน
4.3) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ คํา และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
. งานแผนงานและงบประมาณ
มอบหมายให้ จ่าสิ บเอกไพรสัณฑ์ ยาละ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ (เลขทีตําแหน่ง - - - ) โดยมีนางสาวรัตนา หัตถกอง ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ
สังคม เพือนํามาสรุ ปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อนโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริ หาร
1.2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบืองต้น เกียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
หรื อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบตั ิงานหรื อโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที
กําหนดไว้
1.3) วิเคราะห์นโยบายขององค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริ หาร และเสนอข้อคิดเห็น เพือช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิ บตั ิงาน แผนงาน
โครงการ หรื อ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
1.4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานและประเด็นปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพือ
เป็ นข้อมูลสาหรับการจัดทําแผนงาน หรื อกําหนดยุทธศาสตร์
1.5) ศึ กษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รั ฐบาล และส่ วนราชการต่างๆ เพือ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน
1.6) ประสานและรวบรวมข้อมูลทีจําเป็ นต่างๆ เพือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็ จของการดําเนิ นงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance
Assessment Rating Tool-PART)
1.7) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทังในและนอกองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือนําไปจัดทําแผนที
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรื อตัวชีวัดขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.8) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทังจากผลการดําเนิ นงานทีผ่านมา จากสภาวะภายนอก จากนโยบาย
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล และจากหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี ขององค์การบริ หารส่วนตําบลทีเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อพืนที
2) ด้ านการวางแผน
2.1) วางแผนการทํางานที รับผิดชอบ ร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรื อโครงการ เพือให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิทีกําหนด

-92.2) วางแผนและร่ วมดําเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดในโครงการของหน่วยงาน
เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
2.3) วางแผนการดําเนินงานการจัดทําร่ างข้อบัญญัติงบประมาฯรายจ่ายประจาปี
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิ
ตามทีกําหนด
3.2) ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อ
ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) รวบรวมข้อมูล เพือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู ้ทีเกียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
4.2) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ตอบปั ญหา และชีแจงเรื องต่างๆ เกียวกับงานนโยบายและแผนหรื องานการจราจร เพือ
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน หรื องานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานการเจ้ าหน้ าที
มอบหมายให้ นายณัฐสิ ทธิ กันยะ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - )
เป็ นหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนางสาวเสาวภา ยาวิเลิง ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดย
มีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกียวกับการบริ หารหรื อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือเสนอแนะในการ
วางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้ มูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพือให้เป็ นปั จจุบนั
และประกอบการดําเนินงานเกียวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.3) ดําเนิ นการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื องมือเกี ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็ นต้น เพือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.4) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปรายงาน จัดทําข้อเสนอ และดําเนิ นการเกียวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคล เพือเป็ นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกําหนดนโยบายหรื อ การตัดสิ นใจด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.5) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปรายงาน จัดทําข้อเสนอเพือกําหนดความต้องการและ ความจําเป็ นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู ้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการ
ฝึ กอบรม
1.6) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูล และร่ วมจัดทําโครสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพือให้มีโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าทีความรับผิดชอบ และการ
แบ่งงานภายในทีมีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดําเนิ นงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

-101.7) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปรายงาน เสนอแนะ เพือการกําหนดตําแหน่งและ การวางแผนอัตรากําลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
1.8) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปรายงาน จัดทําข้อเสนอปรับปรุ งหลักเกณฑ์ และดําเนินการเกียวกับการสรรหาและเลือกสรร
ตังแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลือนระดับ เป็ นต้น เพือบรรจุและแต่งตังผูม้ ีความรู ้
ความสามารถให้ดาํ รงตําแหน่ง
1.9) ศึ กษา วิเคราะห์ขอ้ มูล และร่ วมจัดทําหน้าทีความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของตําแหน่งงาน และ
กําหนดระดับตําแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าทีและความรับผิดชอบ เพือสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าทีความ
รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็ นแนวทางและเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังองค์กร
1.10) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปรายงาน จัดทําข้อเสนอปรับปรุ งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการบริ หาร
ค่าตอบแทน เพือการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็ นธรรมและมีประสิ ทธิภาพ
1.11) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริ ง เพือดําเนินการทางวินยั การรักษาวินยั และจรรยาบรรณ
1.12) ให้คาํ ปรึ กษา และข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนแก่เจ้าหน้าที
ในระดับรองลงมาในสายงาน ผูร้ ่ วมงาน หรื อหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างราบรื นและแล้ว
เสร็ จตามเวลาทีกําหนด
1.13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานบริ หารทรัพยากร
บุคคล เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่ วยงาน และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิทีกําหนด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
3.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงาน ทีเกียวข้องเพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่หน่วยงานทีเกียวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ หรื อ
ประชาชนทัวไป เกียวกับการศึกษาต่อ การฝึ กอบรม ดูงาน และแลกเปลียนความรู ้ ความเชียวชาญ เพือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
4.2) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและชีแจงแก่หน่วยงานทีเกี ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ
เกียวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือการประมวล วิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วธิ ีการในการบริ หารหรื อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีมีประสิ ทธิภาพ

- 4.4) ดําเนิ นการเกียวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื อ เอกสารเผยแพร่ ในรู ปแบบต่างๆ รวมทังพัฒนาเครื องมือ
อุปกรณ์ วิธีการ หรื อประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพือการเรี ยนรู ้ และการทําความเข้าใจในเรื องต่างๆ ทีเกียวกับการบริ หาร
หรื อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานธุรการกลาง และงานบริหารงานทัวไป
มอบหมายให้ นางมนธิชา ลือชา ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - )เป็ น
หัวหน้ารับผิดชอบงานงานธุรการกลางของหน่วยงาน โดยมีนางสาวนพมาศ ถิระสังวร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
(เลขทีตําแหน่ง - - - - ) และนางสาวมนัสนันท์ วรสิ ทธิปั ญญา ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
- งานบริ หารงานทัวไป
1.1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุ ปรายงาน และปฏิบตั ิงาน เพือสนับสนุนการบริ หารสํานักงาน ในด้านต่างๆ เช่น
งานบริ หารทรัพยากรบุคคล งานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารแผนปฏิบตั ิราชการ งานบริ หารอาคารสถานที งานจัดระบบงาน
งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงานสัญญาต่างๆ เป็ นต้น
1.2) จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสื อราชการ ระเบียบ และคําสังต่างๆ ของหน่วยงานตามที
ได้รับมอบหมาย เพือให้มีขอ้ มูลทีสะดวกต่อการค้นหา และเป็ นหลักฐานทางราชการ
1.3) ปฏิบตั ิงานเลขานุการของผูบ้ ริ หาร เช่น การกลันกรองเรื อง การจัดเตรี ยมเอกสารสําหรับการประชุม เป็ นต้น เพือ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสังการของผูบ้ ริ หาร
1.4) จัดเตรี ยมการประชุม บันทึกและเรี ยบเรี ยงรายงานการประชุม และรายงานอืนๆ เพือให้การบริ หารการประชุมมี
ประสิ ทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
1.5) ทําเรื องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพือให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนด
1.6) ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรื องานราชพิธี เพือให้งานดําเนินการไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.7) ช่วยติดตามการปฏิบตั ิตามมติของทีประชุม หรื อการปฏิบตั ิตามคําสังของผูบ้ ริ หาร ของหน่วยงาน เพือการรายงาน
และเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาต่อไป
- งานธุรการ
1.8) ปฏิบตั ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริ หารทัวไป ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การลงทะเบียน รับหนังสื อ การ
ร่ างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสื อราชการต่างๆ
การเตรี ยมการประชุม เป็ นต้น เพือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนิ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อยตรงตามเป้ าหมายมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.9) จัดเก็บเอกสาร หนังสื อราชการ หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือสะดวกต่อการค้นหา และเป็ น
หลักฐานทางราชการ
1.10) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบตั ิราชการ รายชือพนักงาน ข้อมูลจํานวนบุคลากร
เอกสารอืน ๆ ทีเป็ นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบตั ิเพือสะดวกต่อการค้นหาสําหรับใช้เป็ นหลักฐานตรวจสอบได้
1.11) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน
เพือให้แน่ใจว่าเอกสารทังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

-121.12) จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสื อเวียน หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้องรับทราบ หรื อดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.13) ดําเนิ นการเกียวกับพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที เพือให้การดําเนิ นงานด้านพัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
1.14) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารทีเกียวข้อง
กับการตรวจ เพือนําไปใช้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
1.15) จัดเตรี ยมการประชุม บันทึ กการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพือให้การประชุมเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.16) จัดเตรี ยม และดําเนิ นการผลิตเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการประชุม การฝึ กอบรมสัมมนา นิ ทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพือให้เอกสารทีถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดําเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.17) ปฏิบตั ิงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรี ยมเอกสารเพือเปิ ดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพือให้ผทู ้ ีต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.18) อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่ วนงานของหน่วยงาน ในเรื องการประชุม และการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวตั ถุประสงค์
1.19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริ หารทัวไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุ ภณั ฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานทีรับผิดชอบ ร่ วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรื อโครงการ เพือให้การดําเนินงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิทีกําหนด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกหน่ วยงานหรื อหน่วยงานหน่ วยงานที เกี ยวข้อง เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความราบรื น เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
3.2) ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่วยงาน ทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อ
ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
. ) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําในเบืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ ีมาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
3.4) ให้บริ การข้อมูลแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ เพือให้ได้รับข้อมูลทีจะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
3.5) ผลิตเอกสารต่างๆ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้องตามที
ได้รับมอบหมาย
4) ด้ านบริการ
ตอบปั ญหา ชีแจง และให้คาํ แนะนําเกียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบืองต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน
หรื อประชาชนทัวไป เพือให้ผทู ้ ีเกียวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานทีรับผิดชอบ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

-131.5 งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ นางพรเพชร ลือชา ตําแหน่ ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ ง - - - - ) เป็ น
หัวหน้ารับผิดชอบงานเกียวกับ สวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชนและผูด้ อ้ ยโอกาส โดยมี นางสาวธนาภรณ์ ลือชา ตําแหน่ง ผูช้ ่วย
เจ้าพนักงานธุรการ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด้านพัฒนาชุมชน เพือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูน้ าชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครื อข่ายองค์กรประชาชน
1.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ด้านพัฒนาชุมชน เพือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่ งเสริ มการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการชุมชน ตลอดจนการ
พัฒนาและส่งเสริ มความเข้มแข็ง สมดุลและมันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทังในการพัฒนารู ปแบบ วิธีการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพืนที
1.3) ศึกษา วิเคราะห์ ปั ญหาสถานการณ์ต่างๆ ทีเกียวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพือหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ทีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป
1.4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศชุมชน เพือ
กําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรื อวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพือสร้างความสมดุลในการพัฒนา
ชุมชน และความมันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยังยืน
1.6) กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชีวัดด้านการพัฒนาชุมชน เพือให้มีเกณฑ์ชีวัดด้านการพัฒนาชุ มชนที ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7) ส่ งเสริ ม พัฒนา ออกแบบ สรุ ปและวิเคราะห์การดําเนิ นการด้านการจัดการความรู ้และภูมิปัญญาท้องถินของ
ชุมชน เพือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ของชุมชน
1.8) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในรู ปแบบต่าง ๆ เพือให้
ชุมชนสามารถคิดค้นปั ญหา วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผนและดําเนิ นการร่ วมกันเพือแก้ไขปั ญหาความต้องการของตนเอง และ
ชุมชนได้
1.9) ส่งเสริ มและพัฒนารู ปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรื อเวทีชุมชนในรู ปแบบ ต่าง ๆ เพือเอือให้ประชาชนมีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ อันนาไปสู่การจัดทําแผนชุมชน เพือแก้ไขปั ญหาความต้องการของชุมชน และพัฒนาเครื อข่ายของชุมชนใน
ทุกระดับ
1.10) ส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการระบบข้อมูลแก่เจ้าหน้าที ผูน้ าํ ชุมชน
องค์กรชุมชน เครื อข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพือให้การบริ หารจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน รวมทังการส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11) ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมทังวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ และดําเนิ นการร่ วมกัน เพือแก้ไขปั ญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็ นทีปรึ กษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน

-141.12) ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริ ม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตังกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บา้ นและ
เครื อข่ายประชาชน เพือส่งเสริ มประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริ เริ มในการพัฒนาชุมชนในท้องถินของตน
1.13) ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูต้ ิดเชือเอดส์ เพือดูแลและจัดสวัสดิการที
พึงได้เช่น เบียยังชีพ เบียสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวติ ทีดีขึน
1.14) วางแผน ฝึ กอบรม ส่ งเสริ มและสนับสนุนอาชีพทีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพือให้กลุ่มอาชีพสามารถ
เพิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
1.15) ศึกษา วิเคราะห์ หรื อควบคุมการจัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดําเนิ นการตามแผนโครงการ การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่ งเสริ มครอบครัว
กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมทีเกียวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพือให้ห่างไกลยาเสพติด เป็ นต้น
1.16) แสวงหา พัฒนา ส่งเสริ ม ประสานและสนับสนุนผูน้ าํ ชุมชนหรื อกรรมการชุมชน เพือให้รู้ถึงบทบาทหน้าทีและ
เกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.17) ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรื อสมาคมในรู ปแบบต่างๆ เช่นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือเกิดสวัสดิการซึงเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.1 ) ให้คาํ ปรึ กษา และข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึนแก่เจ้าหน้าที
ในระดับรองลงมาในสายงาน ผูร้ ่ วมงาน หรื อหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างราบรื นและแล้ว
เสร็ จตามเวลาทีกําหนด
1. ) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรื อกอง และ
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิทีกําหนด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
3.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้ความรู ้เกียวกับกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วมของผูน้ าํ ชุมชน กลุ่มหรื อองค์กรประชาชน เครื อข่าย
องค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วน เพือส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชนและความมันคงของ
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึงตนเองและหลักการมีส่วนร่ วมของชุมชน
4.2) กําหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทําสื อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกียวกับการดําเนิ นงานพัฒนาชุมชนใน
ทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกียวกับแหล่งทุนข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพือให้บริ การแก่หน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูน้ าชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน เครื อข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

-15. งานกิจการสภา
มอบหมายให้ นางสาวกรรณิ การ์ ชัยวงศ์ ตําแหน่ ง หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริ หารงานทัวไป อํานวยการต้น) (เลขที
ตําแหน่ ง - - - - ) เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบ โดยมี นางมนธิ ชา ลือชา ตําแหน่ ง นักจัดการงานทัวไปปฏิ บตั ิการ
(เลขทีตําแหน่ง - - - - ) นางสาวนพมาศ ถิระสังวร ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน (เลขทีตําแหน่ง - - - ) และนางสาวมนัสนันท์ วรสิ ทธิ ปั ญญา ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีรายละเอียดงาน
และการปฏิบตั ิ ดังนี
) งานการประชุมสภา
. ) จัดทําขันตอนการประชุมสภา ฯ
. ) จัดทําเอกสารประกอบวาระการประชุมสภา ฯ
. ) การจัดทํารายงานการประชุมสภา ฯ
. ) งานการแจ้งมติทีประชุมสภา ฯ และดําเนินการตามระเบียบกฎหมายกําหนด
. ) งานจัดทําหนังสื อเชิญประชุม ฯ
) งานกิจการสภา
. ) งานขอหนังสื อรับรองการเป็ นสมาชิกสภา ฯ
. ) งานการยืนบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนีสิ นของสมาชิกสภา ฯ
. ) งานขออนุญาตการเดินทางไปราชการ
. ) งานจัดทําทะเบียนประวัติ บัตรสมาชิก และการจัดทําเอกสารเพือเสนอขอเครื องราชอิสริ ยาภรณ์
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. การเลือกตัง
มอบหมายให้ นายประหยัด ลือชา ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล (นักบริ หารงานท้องถิน บริ หารต้น)
(เลขทีตําแหน่ง - - - - ) เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบโดยมี นางสาวกรรณิ การ์ ชัยวงศ์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด(นัก
บริ หารงานทัวไป อํานวยการต้น) (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) นายณัฐสิ ทธิ กันยะ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) และ จ.ส.อ.ไพรสัณฑ์ ยาละ ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
(เลขทีตําแหน่ง - - - - ) เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีรายละเอียดงานและการปฏิบตั ิ ดังนี
ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกฎหมายเกียวกับการเลือกตังได้บญ
ั ญัติไว้ เช่น เมือสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินดํารง
ตําแหน่งครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตังท้องถินจะต้องจัดให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินภายใน
สีสิบห้ าวันนับวันทีดํารงตําแหน่งครบวาระ หรื อกรณี สมาชิกสภาท้องถินหรื อผูบ้ ริ หารท้องถินพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอืนใด
นอกจากครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตังท้องถินจะต้องจัดให้มีการเลือกตังแทนตําแหน่งทีว่างภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที
ตําแหน่งว่าง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาท้องถินจะเหลืออยูไ่ ม่ครบหนึงร้อยแปดสิ บวัน
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

- . งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้ นายสมควร วงศ์สุทะ ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิ บัติงาน (เลขที
ตําแหน่ ง - - - - ) โดยมีนางสาวมนัสนันท์ วรสิ ทธิ ปั ญญา ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิ บตั ิงาน
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ปฏิบตั ิงานด้านการป้ องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย และ
ภัยพิบตั ิต่างๆ เป็ นต้น เพือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสี ยหายในด้านชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
1.2) เฝ้ าระวัง ตรวจตรา และฝึ กซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรู ปแบบต่างๆ เพือดําเนิ นการป้ องกันเชิงรุ กก่อนเกิ ด
เหตุการณ์
1.3) จัดตรี ยม ดูแล บํารุ งรักษาเครื องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบตั ิงาน
อยูเ่ สมอ เพือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ท่วงทีและให้การดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4) รวบรวม จัดทําข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น สํารวจแหล่งนํา เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ
บริ เวณหรื อพืนทีทีเสี ยงต่อการเกิดภัย เป็ นต้น เพือจัดทําแผนป้ องกันรับสถานการณ์ และเพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
สะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5) จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอ้ มูลต่างๆ ในงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย เพือรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
1.6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
. ) งานรักษาความสงบเรี ยบร้อยเฝ้ าระวังและรักษาเวรยามขององค์การบริ หารส่วนตําบลปอ
1.7) ปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือสนับสนุนให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลทีสังกัด
บรรลุภารกิจทีกําหนดไว้
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา เพือให้เจ้าหน้าทีมีความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรื อเอกชน และประชาชนทัวไป เพือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง และ
สามารถแก้ไขสถานการณ์เบืองต้นได้ดว้ ยตนเอง
2.3) ประสานงานกับหน่วยงานหรื อส่ วนราชการต่างๆ ที เกี ยวข้องเพืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานและ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4) ให้บริ การรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ วทัวถึง
. ) การให้บริ การงานบรรเทาสาธารณภัย โดยการใช้รถยนต์ทีอยูใ่ นความควบคุมและดูแลรักษา
จํานวน คัน คือรถบรรทุกนํา/รถดับเพลิง เลขทะเบียน บย
เชียงราย
. ) ปฏิบตั ิหน้าทีอืนเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

-17. งานส่ งเสริมการเกษตร
มอบหมายให้ นายเจษฎา โปงวงค์ ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ (เลขที ตําแหน่ ง - - - - )
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา พัฒนา มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิการเกียวกับ การควบคุม การผลิต การจําหน่ายการนําเข้า การส่ งออกพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัตถุมีพิษ ยาง เพือให้เป็ นไปตามกฎหมาย และให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําแก่ประชาชนได้
1.2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาด้านพืชเกียวกับการอนุรักษ์ ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การ
ปรับปรุ งพันธุ์ การขยายพันธุ์ การแปรรู ปเพือเพิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทังงานด้านการผลิตสารบํารุ งพืช และอืนๆ
เพือให้ได้เทคโนโลยีทีเหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทังผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
รวมทังผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาเกียวกับดิน นําและการชลประทาน ปุ๋ ย วัตถุมีพิษการเกษตร เพือเพิม
ผลผลิตพืชและปรับปรุ งดินให้มีคุณภาพ
1.4) ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สิ นค้าเกษตรและสิ นค้าเกษตรแปรรู ป เช่น ปริ มาณการ
ผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรู พืช เพือวางแผนและแนะนําการผลิต และการส่งเสริ มให้เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
สามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ นค้าเกษตร
1.5) ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจยั เกียวกับงานพัฒนาทีดินด้านการอนุรักษ์ดิน และนํา การปรับปรุ งบํารุ งดิน การ
แก้ไขดินทีมีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ทีดินและการวางแผนการใช้ทีดินเพือการพัฒนาทีดิน
1.6) ส่งเสริ มและสนับสนุนในการให้บริ การวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและปั จจัยการผลิต และภูมิ
ปั ญญาท้องถิน ทังด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึ กอบรมและสาธิตเพือให้เกษตรกรและผูท้ ีเกียวข้องได้นาํ ไปใช้ประโยชน์
1. ) ให้บริ การด้านวิชาการทางการเกษตร เกียวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปั จจัยการผลิต โรคแมลงศัตรู พืช
วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการระบาดของโรคแมลงศัตรู พืช เพือการป้ องกันกําจัดที
เหมาะสม
1. ) ถ่ายทอดความรู ้ทางการจัดการงานเกษตรแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุ ข เช่น ให้
คําปรึ กษาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน วางโครงการ กําหนดหลักสู ตรและฝึ กอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึ กอบรมและ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื องมือทีถูกต้อง เป็ นต้น เพือถ่ายทอดความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
1.9) เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุ งการดําเนินงาน หรื อเสนอรวบรวมข้อมูลและศึกษาด้านวิชาการจัดการงาน
เกษตรในประเด็นต่างๆ เพือปรับปรุ งผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และพืนทีซึงรับผิดชอบ
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรื อกอง และ
แก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนาเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้

-183.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงาน ทีเกียวข้องเพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) รวบรวม จัดทําข้อมูล การจัดทํารายงาน เกียวกับสารสนเทศทางการเกษตร สิ นค้าและบริ การทางการเกษตร เพือ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที และให้บริ การข้อมูลแก่ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ กียวข้อง
4.2) พัฒนา ปรับปรุ งจัดทําฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทีเกียวกับงานการจัดการงานเกษตรและงานสัตวแพทย์
เพือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.3) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา จัดทําสื อเผยแพร่ จดั ทําเอกสารวิชาการ ตํารา คู่มือทางวิชาการจัดการงานเกษตร และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการจัดการงานเกษตรและสัตวแพทย์ แก่หน่ วยงานที เกี ยวข้อง เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และ
ประชาชนทัวไป เพือให้สามารถนําความรู ้ไปใช้ปฏิบตั ิให้เกิดประโยชน์
4.4) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหา และชี แจง เกี ยวกับงานการจัดการงานเกษตรทีตนมีความรับผิดชอบแก่เกษตรกร
หน่วยงานทีเกียวข้อง ภาคเอกชน หรื อประชาชนทัวไป เพือให้ผทู ้ ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ มี
ผลผลิตทีดีและมีศกั ยภาพสูงสุด
4.5) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา เพือให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานส่ งเสริมสุขภาพและสาธารณสุ ข
มอบหมายให้ นายเจษฎา โปงวงค์ ตําแหน่ง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ (เลขที ตําแหน่ ง - - - - )
เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบ โดยมี นางกานต์ธีรา สมพระมิตร ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะ
งานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) การให้ความรู ้ดา้ นการอนามัยเบืองต้น การส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยแม่และเด็ก การควบคุมป้ องกันโรค เป็ นต้น
เพือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2) ให้บริ การสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื องมือเครื องใช้ทางส่ งเสริ มสุ ขภาพและสิ งแวดล้อม เช่น เครื องพ่น
ยาฆ่าลูกนํา ผงทรายอะเบท เป็ นต้น เพือให้การดําเนินงานต่างๆ เป็ นไปอย่างราบรื น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3) ดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยของชุมชนและสิ งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ การแยกประเภทขยะ
สําหรับการนําไปรี ไซเคิล เพือให้ประชาชนมีสุขภาวะทีดีและมีสภาพแวดล้อมทีดี
1.4) สํารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานสถิติ เพือใช้ในงานส่งเสริ มสุขภาพในด้านอนามัยแม่และเด็ก ด้าน
ส่งเสริ มภูมิคุม้ กันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล
1.5) ให้คาํ แนะนําและสาธิ ตวิธีการและแนวทางในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่ การป้ องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ งานสุ ขาภิบาลทีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ งแวดล้อม งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐม
พยาบาลเบืองต้น เป็ นต้น เพือให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี
1.6) ให้บริ การเยียมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทังให้คาํ แนะนําในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพต่างๆ เพือให้
ประชาชนได้รับบริ การอย่างทัวถึง

-191.7) จัดทําโครงการในงานส่งเสริ มสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล การปรับปรุ งด้าน
โภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุ งด้านอนามัยสิ งแวดล้อมแก่ชุมชน เพือให้ประชาชนมีสุขภาวะทีดี
1.8) จัดฝึ กอบรมและทบทวนความรู ้ ในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ อาสาสมัครสาธารณสุ ข เพือเพิมศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
1.9) จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีสภาพและจํานวนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน
1.10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และสิ งแวดล้อม เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้ความรู ้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบืองต้น แก่ประชาชน เพือใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
2.2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่ วยงานเดี ยวกัน หรื อหน่ วยงานภายนอกเพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่าง
ราบรื นและมีประสิ ทธิภาพ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
1.10 งานนิตกิ าร
มอบหมายให้ นางสาวกรรณิ การ์ ชัยวงศ์ ตําแหน่ ง หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริ หารงานทัวไปอํานวยการต้น) (เลขที
ตําแหน่ง - - - - ) เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบ โดยมี นางมนธิ ชา ลือชา ตําแหน่ ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ
(เลขทีตําแหน่ง - - - - ) เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) เสนอความเห็นแก่ผบู ้ งั คับบัญชาในการตอบข้อหารื อหรื อวินิจฉัยปั ญหากฎหมายเกียวกับระเบียบของทางราชการ
ทีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน เพือเป็ นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชา
1.2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพือปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสังต่างๆ ที
รับผิดชอบ เพือให้ทนั กับสถานการณ์และอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อทุก
ฝ่ าย
1.3) ศึกษาข้อมูลรวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนิ นการเรื องใด ๆ ทีเกียวกับ
วินยั ข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนิ นการใดๆ ตามกฎหมายปกครองทีเกียวข้องกับการ
บริ หารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน
1.4) ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่ างประกาศ คําสัง หรื อเอกสารอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือให้เอกสารมีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็ นไปตามข้อกําหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5) ดําเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริ ง การติดตามหลักฐาน การสื บพยาน เป็ นต้น เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่ งใส
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานทีรับผิดชอบ ร่ วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรื อโครงการ เพือให้การดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิทีกําหนด

-203) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรื อส่ วนราชการทีเกี ยวข้อง เพือให้เกิ ด
ความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.2) ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคล หน่วยงานหรื อส่ วนราชการทีเกียวข้อง เพือสร้าง
ความเข้าใจหรื อความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
3.3) ประสานงานด้านนิ ติการกับหน่วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง เพือสนับสนุ นการดําเนิ นงานด้านนิ ติการให้มีความ
สะดวก เรี ยบร้อย และราบรื น
4. ด้ านการบริการ
ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําด้านกฎหมายแก่บุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายทีเป็ นปั ญหา
และให้ความรู ้ถึงข้อกฎหมายทีเกียวข้องและเป็ นประโยชน์กบั การดําเนินงานของบุคคลหรื อหน่วยงานดังกล่าว
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารองค์ กร
มอบหมายให้ นางมนธิชา ลือชา ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบตั ิการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) เป็ น
หั ว หน้า รั บ ผิ ด ชอบงานงานธุ ร การกลางของหน่ ว ยงาน โดยมี น างสาวเสาวภา ยาวิ เ ลิ ง ตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยเจ้า พนัก งาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือเป็ นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.2) สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผูร้ ับบริ การ และหน่วยงานต่างๆ เพือเป็ นข้อมูลในการดําเนิ นงาน
และปรับปรุ งพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
1.3) ปรับปรุ งทะเบียนสื อมวลชน เพือเก็บรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลของหน่วยงาน
1.4) ให้บริ การด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชีแจงทัว ๆ ไป เพือไขข้อข้องใจและช่วยตอบคําถามให้แก่
ประชาชน
1.5) ดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ เพือเผยแพร่ ให้ความรู ้ ความเข้าใจอันดี เกียวกับการดําเนิ นงาน หรื อ
ผลงานของหน่วยงานหรื อของรัฐบาล หรื อนโยบายของรัฐบาล
1.6) แก้ไขปั ญหาต่างๆ ในเบืองต้นด้านงานประชาสัมพันธ์ เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพ
และสอดคล้องตามกฎระเบียบทีกําหนดไว้
1.7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.8) ปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือสนับสนุนให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลบรรลุ
ภารกิจทีกําหนดไว้
2) ด้ านการบริการ
2.1) เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกียวกับความรู ้ในด้านต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
2.2) ให้คาํ แนะนําเกี ยวกับระเบี ยบและวิธีการปฏิ บตั ิงานที อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผูร้ ่ วมงานหรื อหน่ วยงานที
เกียวข้องเพือความเข้าใจอันดีในการปฏิบตั ิงาน และไห้การดาเนินงานสําเร็ จ ลุล่วง

-212.3) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรื อประชาชนทัวไป เพือให้บริ การ หรื อขอความ
ร่ วมมือเกียวกับข้อมูลเพือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ทีตนรับผิดชอบ
2.4) อํานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าติดต่อ ด้วยการให้ความรู ้ในด้านต่าง ๆ ตามทีตนปฏิบตั ิ หน้าทีอยูใ่ นอํานาจหน้าที
เพือให้ประชาชนได้รับบริ การด้านข้อมูลข่าวสารทีดีจากรัฐ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
1.12 งานอาคาร สถานทีและการรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคารสํานักงาน
มอบหมายให้ นายณัฐสิ ทธิ กันยะ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - )
เป็ นหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ โดยมี
) นายสี วงศ์ผา ตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ(คนงานแต่งสวน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบตกแต่งสวนหย่อม สนามหญ้า
ต้นไม้และแปลงดอกไม้ให้สวยงานอยูเ่ สมอ และดูแลความสะอาดบริ เวณประตูทางเข้าด้านหน้า อาคาร อปพร. อาคารห้องประชุม
และบริ เวณโดยรอบ , โรงจอดรถยนต์ดา้ นประตูทางเข้าด้านหน้า รวมทังถนนทีติดอาคารจอดรถยนต์ จนถึงบริ เวณใต้ตน้ มะขาม
และปฏิบตั ิงานตามคําสัง เรื อง “กําหนดแนวทางการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุ ง และผูร้ ับผิดชอบยานพาหนะส่วนกลาง”
) นายสมจิ ตร ไชยลังการ พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูร้ ับผิดชอบความสะอาดบริ เวณ อาคารสํานักงาน และบริ เวณ
โดยรอบอาคาร อาคารโรงจอดรถยนต์ผบู ้ ริ หาร บริ เวณโดยรอบโรงอาหาร บริ เวณ โรงอาหาร , ศาลเจ้า , อาคารกองการศึกษา ฯ
และบริ เวณโดยรอบ , ประตูดา้ นหลัง สนามกีฬาและบริ เวณโดยรอบ ทังหมด พร้อมทังจัดเก็บขยะและนําไปทิงให้เรี ยบร้อย โดย
ดําเนินการทุกวันอังคาร
) นางรุ่ งทิ วา ประเสริ ฐ พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูร้ ับผิดชอบความสะอาดบริ เวณอาคารสํานักงานกองการศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องกิจการสภา กองช่าง หอประชุม ห้องนําและอาคารส่ วนควบทังหมด ดูแลและอํานวยความสะดวก
ต้อนรับผูท้ ีมาใช้บริ การ หรื อ ติดต่อราชการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
4) นางทัศนี ย ์ ไชยลังการ พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูร้ ับผิดชอบความสะอาดบริ เวณอาคารสํานักงาน ห้องนําและ
อาคารส่วนควบทังหมด ดูแลและอํานวยความสะดวก ต้อนรับผูท้ ีมาใช้บริ การ หรื อ ติดต่อราชการให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5) นางวัลนิ กา ถาวงศ์ พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูร้ ั บผิดชอบความสะอาดบริ เวณห้องทํางานผูบ้ ริ หาร อาคารโรง
อาหาร ห้องนําและอาคารส่วนควบทังหมด ดูแลและอํานวยความสะดวก ต้อนรับผูท้ ีมาใช้บริ การ หรื อ ติดต่อราชการให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย
. งานยานพาหนะและรถยนต์ ส่วนกลาง
ให้ปฏิ บตั ิตามคําสังองค์การบริ หารส่ วนตําบลปอ ที /
เรื อง กําหนดการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุ ง
ผูร้ ับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ลงวันที พฤษภาคม พ.ศ.
โดยให้ผมู ้ ีหน้าทีรับผิดชอบดังนี
) นายสมศักดิ มนตรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
) นายชัยวิชิต บุญยวง พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
) นายเกรี ยงไกร วรรณพรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)
หมายเหตุ : ใช้และควบคุมยานพาหนะ
ในการใช้พาหนะ หรื อรถยนต์ให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาและผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ หรื อยานพาหนะ ตามลําดับ
ขันตอนและให้ประสานกับงานควบคุมพัสดุ กองคลังก่อนทุกครัง

- โดยให้ทุกฝ่ ายดําเนิ นการตามทีได้รับมอบหมายหากมีขอ้ ขัดข้องหรื ออุปสรรคในการทํางานให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบตามลําดับชันทราบในขันต้นก่อน และเพือเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานให้สามารถสับเปลียน
เจ้าหน้าที ผูป้ ฏิ บตั ิงานตามความเหมาะสมในบางโอกาส เพือทําการแก้ไขและรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื อขันขึนไปทราบ
ต่อไป
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. กองคลัง
. มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ โนระ ตําแหน่ง นักบริ หารงานคลัง อํานวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ ายการเงิน) (เลขที
ตําแหน่ง - - - - ) เป็ นผูร้ ักษาการแทนผูอ้ าํ นวยการกองคลัง ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานเกียวกับการวางแผน บริ หาร
จัดการ อํานวยการ สังราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในงานด้านการคลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านแผนงาน
1.1) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายแนวทางด้านการคลัง เพือวางแผนและจัดทําแผนงาน
โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2) ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน รวมทังเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานด้านงานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรื องานอืน ๆ ที
เกียวข้อง เพือเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์
1.3) ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนดไว้
1.4) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติดา้ นการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทังเสนอ
แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงาน เพือให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขันตอนสําคัญให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนด
1.5) ร่ วมวางแผนในการจัดทําแผนทีภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจําไตรมาส เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดเก็บรายได้ ให้มีพสั ดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.6) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงานของหน่วยงานที
สังกัด เพือปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน ภายใต้ขอ้ จํากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7) วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพือให้เป็ นไปตามระเบียบ
และหนังสื อสังการ
2) ด้ านบริหารงาน
2.1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิ บตั ิราชการของหน่วยงาน เพือเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิราชการของเจ้าหน้าที ใน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ

-232.2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
2.3) พิจารณาอนุ มตั ิ อนุญาตการดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิ จที หน่ วยงานรับผิดชอบ เพือให้บรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
2.4) จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปั ญหา อุปสรรค เพือให้การ
สนับสนุนหรื อทําการปรับปรุ งแก้ไข
2.5) ร่ วมกําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานโดยทัวไปขององค์การ
บริ หารส่วนตําบล
2.6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา วิเคราะห์ ทําความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการ
เงินกู้ งานรับรองสิ ทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินทีมีค่าและหลักฐานแทนตัว
เงินเป็ นต้น เพือควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบตั ิงาน รายงานประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ หรื อรายงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือให้เป็ นไปตามแนวทางทีกําหนดไว้อย่างตรงเวลา
2.8) ควบคุมดูแลการดําเนิ นการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อย่างทัวถึง เพือให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้ าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.9) ตรวจสอบการเบิ กจ่ายวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดซื อและการจัดจ้างเพือให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.10) ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรื อควบคุมการขอเบิกเงิน การนําส่ งเงิน และการนําส่ งเงินไปสํารองจ่าย
เพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.11) วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิ น การบัญชี และการงบประมาณเพือนําไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2.12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือหรื อ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13) ตอบปั ญหา ชีแจงและดําเนิ นการเป็ นกรรมการตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย เช่นเป็ นกรรมการรักษาเงิน เป็ น
กรรมการตรวจการจ้างเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็ นต้น เพือควบคุมให้ภารกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
3) ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าทีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริ มาณงานและงบประมาณเพือให้
ปฏิบตั ิราชการเกิดประสิ ทธิภาพ และความคุม้ ค่า
3.2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา เพือให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงาํ นของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะทีเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ
3.4) จัดรู ปแบบและวางแนวทางการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุน่
ต่อการปฏิบตั ิงาน โดยกําหนดหรื อมอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีทีมีลกั ษณะงานสอดคล้องหรื อเกือกูลกัน สามารถปฏิบตั ิงานแทนกัน
ได้ทุกตําแหน่ง เพือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนือง

-243.5) สอนงาน พัฒนาการปฏิ บตั ิงาน ฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้แก่ ผูใ้ ต้บังคับบัญชาเพือพัฒนาเจ้าหน้าที ใน
หน่วยงานทีกํากับให้มีความเชียวชาญและสามารถปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยังยืน
4) ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1) กําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ คํา และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
4.3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิ นการเกี ยวกับงบประมาณ การเงิ น การคลัง และวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิทีกําหนด
4.4) ร่ วมหรื อวางแผนและประสานกิ จกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทีรับผิดชอบ ทังด้านงบประมาณ
อาคารสถานทีและอุปกรณ์ในการทํางาน เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิภาพคุม้ ค่า และบรรลุเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณทีได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่ วมกัน
4.5) ร่ วมหรื อบริ หารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรื องบประมาณตามทีได้รับมอบหมาย
เพือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
. งานการเงิน
ให้มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ โนระ ตําแหน่ง นักบริ หารงานคลัง อํานวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ ายการเงิน) (เลขที
ตําแหน่ง - - - - ) ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานเกียวกับการวางแผน บริ หารจัดการ อํานวยการ สังราชการ มอบหมาย
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในงานด้านการคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และปฏิบตั ิ
หน้าทีอืนทีตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านแผนงาน
1.1) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายแนวทางด้านการคลัง เพือวางแผนและจัดทําแผนงาน
โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2) ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน รวมทังเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานด้านงานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรื องานอืน ๆ ที
เกียวข้อง เพือเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิงาํ นของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์
1.3) ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นกิจกรรมตํางๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนดไว้
1.4) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติดา้ นการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทังเสนอ
แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงาน เพือให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขันตอนสําคัญให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนด
1.5) ร่ วมวางแผนในการจัดทําแผนทีภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจําไตรมาส เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดเก็บรายได้ ให้มีพสั ดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี

- 1.6) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงานของหน่วยงานที
สังกัด เพือปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพยิงขึน ภายใต้ขอ้ จํากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7) วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการคลังของ
องค์การบริ หารส่วนตําบล รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพือให้เป็ นไปตามระเบียบ
และหนังสื อสังการ
2) ด้ านบริหารงาน
2.1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิ บตั ิราชการของหน่วยงาน เพือเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิราชการของเจ้าหน้าที ใน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ
2.2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
2.3) พิจารณาอนุ มตั ิ อนุญาตการดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิ จที หน่ วยงานรับผิดชอบ เพือให้บรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
2.4) จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปั ญหา อุปสรรค เพือให้การ
สนับสนุนหรื อทําการปรับปรุ งแก้ไข
2.5) ร่ วมกําหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานโดยทัวไปขององค์การ
บริ หารส่วนตําบล
2.6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา วิเคราะห์ ทําความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการ
เงินกู้ งานรับรองสิ ทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินทีมีค่าและหลักฐานแทนตัว
เงินเป็ นต้น เพือควบคุมการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบตั ิงาน รายงานประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณ หรื อรายงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือให้เป็ นไปตามแนวทางทีกําหนดไว้อย่างตรงเวลา
2.8) ควบคุมดูแลการดําเนิ นการให้มีการชําระภาษีและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อย่างทัวถึง เพือให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้ าหมายทีตังไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.9) ตรวจสอบการเบิ กจ่ายวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดซื อและการจัดจ้างเพือให้การดําเนิ นการเป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.10) ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรื อควบคุมการขอเบิกเงิน การนําส่ งเงิน และการนําส่ งเงินไปสํารองจ่าย
เพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.11) วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิ น การบัญชี และการงบประมาณเพือนําไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่วนตําบล
2.12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือหรื อ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13) ตอบปั ญหา ชีแจงและดําเนิ นการเป็ นกรรมการตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย เช่นเป็ นกรรมการรักษาเงิน เป็ น
กรรมการตรวจการจ้างเป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็ นต้น เพือควบคุมให้ภารกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที
กําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด

- 3) ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าทีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริ มาณงานและงบประมาณเพือให้
ปฏิบตั ิราชการเกิดประสิ ทธิภาพ และความคุม้ คํา
3.2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา เพือให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะทีเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ
3.4) จัดรู ปแบบและวางแนวทางการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุน่
ต่อการปฏิบตั ิงาน โดยกําหนดหรื อมอบอํานาจให้เจ้าหน้าทีทีมีลกั ษณะงานสอดคล้องหรื อเกือกูลกัน สามารถปฏิบตั ิงานแทนกัน
ได้ทุกตําแหน่ง เพือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนือง
3.5) สอนงาน พัฒนาการปฏิ บตั ิงาน ฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้แก่ ผูใ้ ต้บังคับบัญชาเพือพัฒนาเจ้าหน้าที ใน
หน่วยงานทีกํากับให้มีความเชียวชาญและสามารถปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยังยืน
4) ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1) กําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
4.3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินการเกียวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ เกิด
ประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิทีกําหนด
4.4) ร่ วมหรื อวางแผนและประสานกิ จกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานทีรับผิดชอบ ทังด้านงบประมาณ
อาคารสถานทีและอุปกรณ์ในการทํางาน เพือให้การทํางานเกิดประสิ ทธิภาพคุม้ ค่า และบรรลุเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณทีได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่ วมกัน
4.5) ร่ วมหรื อบริ หารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรื องบประมาณตามทีได้รับมอบหมาย
เพือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
โดยมี
. . สิ บเอกหญิงวนิ ดา ศรี ไกรรส ตําแหน่ง นักวิชาการคลังชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) โดยมี
นางสาวเฌนิศา ลือชา ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) พิจารณา กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลัง รวมทังการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับเกียวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี เพือให้การเบิกจ่ายเป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
ตอบสนองความต้องการทีเปลียนแปลงไป ของสังคม
1.2) การวิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปผลด้านการคลัง ขององค์การบริ หารส่วนตําบลและการพิจารณาวางรู ปและปรับปรุ ง
ระบบบัญชี เพือให้เกิดความถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพมากขึน
1.3) ฝึ กอบรมข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรด้านการเงิน-บัญชี เพือให้สามารถเข้าใจและปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

-271.4) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรื อประเด็นปั ญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพือจัดทารายงาน
การเงินหรื อการคลังประกอบการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานทีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การบริ หารส่วนตําบล
1.5) สรุ ปวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน หลักเกณฑ์หรื อวิธีการคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือให้เป็ นไปตาม
ระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.6) วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรื อโครงการ
การกูแ้ ละการยืมเงิ นสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลือมปี และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ รวมถึงการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ เพือความถูกต้องและเป็ นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างตรงเวลาและมีประสิ ทธิผลสูงสุด
1.7) ตอบปั ญหาข้อหารื อเกียวกับการปฏิบตั ิขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทางด้านการเงินหรื อด้านการคลัง เช่นการ
รับจ่ายเงิ น การเก็บรักษาเงิ นและการนาส่ งเงิ น การกําหนดหรื อขยายวงเงิ นคงคลัง การกําหนดเงื อนไขและอัตราจ้างของ
ลูกจ้างประจําเป็ นต้น เพือสร้างความชัดเจนให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรทีสนใจเกิดความเข้าใจทีถูกต้อง
1.8) วิเคราะห์ปัญหาและให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาที เกิ ดขึนในการปฏิบตั ิงาน เพือจัดหาแนวทางแก้ไขที เหมาะสมและ
คํานึงถึงบุคลากรและผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
1.9) เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุ งการดําเนินงาน หรื อเสนอรวบรวมข้อมูลและศึกษาด้านวิชาการจัดการงาน
คลังและการเงินในประเด็นต่างๆ เพือปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และองค์การบริ หารส่ วนตําบลซึ ง
รับผิดชอบ
1.10) ให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจ่าย เพือประกอบการพิจารณาอนุ มตั ิยอดเงิ น
งบประมาณ และให้ความเห็นด้านการเงิน การคลังขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุ งวิธีการ
คลังขององค์การบริ หารส่วนตําบลให้เป็ นไปตามระเบียบทีเกียวข้อง
2) ด้ านการวางแผน
2.1) วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรื อกอง
และแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
2.2) วางแผน การควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้และรายจ่าย เพือบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปอย่างประหยัด
และเกิดประโยชน์สูงสุด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนาเบื องต้นแก่สมาชิ กในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
3.3) ให้คาํ แนะนําเกียวกับด้านการเงิน การคลังแก่เจ้าหน้าที เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําและเผยแพร่ ความรู ้ข่าวสารเกียวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงินการคลัง การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได้ การบริ หารเงิน การบริ หารหนี และการงบประมาณ เพือเป็ นการสนับสนุนให้สามารถดําเนิ นงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า

-284.2) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางด้านการเงิน เพือให้การบริ หารงบประมาณเป็ นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ
4.3) พัฒนา ปรับปรุ งจัดทําฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทีเกียวกับงานการเงินและการคลัง เพือให้สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.4) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหา และชี แจง เกี ยวกับงานการจัดการงานคลังและการเงิ นที ตนมีความรับผิดชอบแก่
บุคลากร หน่วยงานที เกี ยวข้อง ภาคเอกชนหรื อประชาชนทัวไป เพือให้ผทู ้ ี สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ ทีเป็ น
ประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบตั ิให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
๒. งานบัญชี
มอบหมายให้ นายภัทรกร แสงงาม ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ (เลขทีตําแหน่ง - - - ) โดยมี นางสาวสุ ทธิ กานต์ แซ่ฟ้า ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนางสาวเฌนิ ศา ลือชา ตําแหน่ ง
พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลือนไหวทางการเงิน ทังเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพือ
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ นฐานข้อมูลทีถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.2) ปฏิบตั ิงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้การดําเนิ นงานเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ราบรื น และแล้วเสร็ จตามเวลาทีกําหนดไว้
1.3) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพือพร้อมทีจะปรับปรุ งข้อมูลให้ถูกต้องและ
ทันสมัย
1.4) จัดทํางบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตําบลเพือให้ตรงกับความจําเป็ นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์การบริ หารส่วนตําบล
1.5) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเพือให้การใช้จ่ายเงินเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการจัดทํางบประมาณ
1.6) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน เพือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลมีประสิ ทธิภาพ การปฏิบตั ิการถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิของราชการ
1.7) ถ่ายทอดความรู ้ด้านการเงิ นและบัญชี แก่เจ้าหน้าที ระดับรองลงมา เช่ น ให้คาํ แนะนําในการปฏิ บตั ิ งาน
วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝึ กอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื องมือทีถูกต้อง เป็ นต้น
เพือถ่ายทอดความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
1.8) ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานด้านการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เช่น การตังฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนําส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืม
เงิน และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพือให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบตั ิทีกําหนด
ไว้
1.9) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนิ นการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรื อเงินสนับสนุนต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การเบิกจ่ายเงินเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินทีกําหนดไว้

-291.10) ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทําบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ
ทังระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจําเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมรายได้นาํ ส่ งคลัง ทะเบียนคุม
ใบสําคัญ ทะเบียนคุมเงิ นงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพือให้งานด้านการบัญชีเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11) ร่ วมประสานงาน ตรวจร่ างบันทึก หนังสื อโต้ตอบหรื อตอบปั ญหาข้อหารื อเกียวกับระเบียบปฏิบตั ิดา้ นการเงิน
การงบประมาณและการบัญชี เพือสร้างความชัดเจนให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรทีสนใจเกิดความเข้าใจทีถูกต้อง
1.12) วิเคราะห์ และจัดทํางบการเงินประจําวัน ประจําเดือน/ประจําปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี เพือ
นําเสนอให้ผทู ้ ีเกียวข้องรับทราบเกียวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.13) ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดทําบัญชี เพือใช้ประกอบในการทําธุรกรรม และเป็ น
หลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตําบลในการตรวจสอบและดําเนินธุรกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง
1.14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานการเงิน บัญชี และ
งบประมาณ เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.15) รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงิ นเพือเสนอต่อผูบ้ ริ หาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณคงเหลือของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพือให้เป็ นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทําและรายงานเงินรายได้รวมทังเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลเพือใช้ในการดําเนินงานของ องค์การบริ หารส่วนตําบลให้ถูกต้อง
1.16) ดําเนินการในเรื องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทังเงินถ่ายโอนให้องค์การบริ หารส่วนตําบล
2) ด้ านการวางแผน
2.1) วางแผนการทํางานที รั บผิดชอบร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานของหน่ วยงานหรื อโครงการเพือให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
2.2) วางแผนการปฏิ บตั ิ หน้าที ความรั บผิดชอบของตนเอง เพือให้สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ทนั เวลาและก่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ
2.3) ร่ วมดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิ
ตามทีกําหนดไว้
3.2) ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อ
ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
3.3) ประสานงานร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกียวกับการให้คาํ แนะนําในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพือให้การจ่ายเงิน
เป็ นไปตามเป้ าหมายและสัมฤทธิผล
3.4) ประสานการทํางานกับหน่วยราชการอืนภายในอําเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน เพือให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3.5) ประสานการทํางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการกําหนดและจัดทํา
แผนการปฏิบตั ิงานของกลุ่มต่าง ๆ เพือให้เกิดประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาใน องค์การบริ หารส่วนตําบล

-303.6) ช่วยให้คาํ ปรึ กษาด้านการจัดทําการเงินและบัญชี ให้กบั กลุ่มต่าง ๆ ใน องค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการ
ดําเนิ นงานของกลุ่ม เพือให้เกิดการปฏิ บตั ิงานเป็ นไปอย่างถูกต้องและประสานการทํางาน แลกเปลียนความคิดเห็นเกี ยวกับ
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอืน เพือให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหาและชีแจงเกียวกับงานการเงินและบัญชีทีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบืองต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทัวไป เพือให้ผทู ้ ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู ้ต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์
4.2) จัดเก็บข้อมูลเบืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุ ง หรื อจัดทําฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทีเกียวกับงานการเงินและ
บัญชีเพือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
4.3) ให้บริ การข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชี เพือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา แสงงาม ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชาํ นาญงาน (เลขทีตําแหน่ง - - - ) โดยมี นางมณฑิชา หัตถกอง ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีรายละเอียดของงานทีปฏิบตั ิ
ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เกียวกับการเปลียนแปลงของสังคมโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจทีมีความซับซ้อน เพือนํา
ข้อมูลเหล่านันมาประกอบการวางมาตรการ หรื อแนวทางการจัดเก็บหรื อปรับปรุ งอัตราภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อืนๆ
ให้มีความเหมาะสม
1.2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เรื องต่าง ๆ เกียวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อืนๆ เพือพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการหรื อแนวทางทีเกียวกับระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อืนๆ
1.3) ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนี ยมของรัฐที ได้จากเจ้าหน้าที ระดับรองลงมา
เพือให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรื อค่าธรรมเนียมอืนๆสามารถทําได้จาํ นวนเท่าไร อันจะนําไปสู่การคาดประมาณรายได้และรายจ่าย
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในปี งบประมาณถัดไปได้
1.4) ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีระดับรองลงมาแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องในการดําเนิ นการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนี ยมหรื อรายได้
อืน เพือให้การดําเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรื อรายได้อืนๆ สามารถทําได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
1.5) ให้คาํ แนะนํา ปรึ กษา ให้การปฏิบตั ิงานและข้อมูลด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา เพือให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.6) ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็ จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็ จทัวไปฯ เพือใช้เป็ นหลักฐานในการรับเงินของ
หน่วยงาน พร้อมเร่ งรัด ติดตาม ลูกหนีและผูท้ ีอยูใ่ นข่ายการชําระภาษีและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เพือติดตามลูกหนี ค้างชําระให้มา
ชําระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพือใช้ในการประเมินและ
คํานวณภาษี
1.7) ควบคุมจัดทํารายงานเกียวกับรายได้ และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับงานจัดเก็บ เพือพร้อมทีจะปรับปรุ งข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย และใช้เป็ นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้

- 1.8) รวบรวมข้อมูลทีออกสํารวจลงในข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลในการนํามา
ประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
1.9) ควบคุมการจัดทําคําสัง ประกาศเกียวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพือให้ประชาชนมายืนแบบชําระภาษีตรงตาม
กําหนดเวลาและให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํา รวบรวม ข้อมูลส่ งงานนิ ติการในการติดตามลูกหนี ค้าง
ชําระ เพือดําเนินการตามกฎหมาย
1.10) ควบคุม จัดทําระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทังหมดที อยูใ่ นข่ายชําระภาษีลงในระบบ
ฐานข้อมูล เพือเป็ นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็ วขึน
1.11) ดําเนิ นการรับคําร้องเกียวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพือให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผชู ้ าํ ระภาษี และศึกษาข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพือใช้จดั เก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่ งใสและเป็ นธรรม
1.12) ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึงได้แก่ ภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที ภาษีป้าย ค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการทํานําแข็ง เพือการค้า ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตตังตลาดเอกชน ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใช้
เครื องขยายเสี ยง ค่าธรรมเนี ยมตรวจรักษาโรคค่าธรรมเนี ยมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนี ยมขนสิ งปฏิกูล ค่าธรรมเนี ยมควบคุม
การก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนี ยมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตอืน ๆ ตามข้อบัญญัติ ค่าปรับผูล้ ะเมิด
กฎหมายและข้อบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิ ชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ
ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าทีวางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบียเงินฝากกองทุนส่ งเสริ มกิจการองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจําหน่วยเวชภัณฑ์ คําร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2) ด้ านการวางแผน
2.1) วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรื อกอง
และแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
2.2) วางแผนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
2.3) วางแผนและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม เพือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลครอบคลุมพืนที
และถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิ กในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
3.3) ให้ความเห็นแก่ประชาชนผูช้ าํ ระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพือให้ประชาชนเข้าใจ
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน เพือให้สามารถดําเนิ นการด้านภาษี
อากรและค่าธรรามเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2) เป็ นวิทยากรบรรยาย เพือเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ

- 4.3) ส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้มีสือประชาสัมพันธ์ เพือให้ความรู ้ความเข้าใจในการชําระภาษีและค่าธรรมเนี ยมและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ผูร้ ับบริ การ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานทะเบียนทรัพย์ สินและพัสดุ
มอบหมายให้ นางสิ ริลกั ษณ์ อินเทพ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) โดย
มี นางสาวกันยาวีร์ ธิวงศ์ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําคําขอ เพือกําหนดงบประมาณประจําปี ในทุกหมวดรายจ่าย
1.2) วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพือจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานพัสดุ
1.3) ประเมินและสรุ ปผลการจัดซือจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธี
กรณี พิเศษ เพือให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
1.4) วิเคราะห์และจัดทํารายละเอียดบัญชี หรื อทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพือให้การ
ดําเนินงานของเจ้าหน้าทีเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพือให้มีสภาพทีพร้อมใช้งาน
1.6) ควบคุมการจําหน่ายพัสดุเมือชํารุ ดหรื อเสื อมสภาพ หรื อไม่จาํ เป็ นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพือให้พสั ดุ
เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากทีสุด
1.7) ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที ระดับรองลงมา เช่น ให้คาํ แนะนําในการปฏิบตั ิงาน วางโครงการ
กําหนดหลักสูตรและฝึ กอบรม จัดทําคู่มือประจําสําหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื องมือทีถูกต้อง เป็ นต้น เพือถ่ายทอด
ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและข้อกําหนด
1.8) ควบคุม และดูแลการดําเนินการจัดซือ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบํารุ งรักษาพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทุกประเภท
แก่เจ้าหน้าที และหน่วยงานต่างๆ เพือให้การจัดซือและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุทีกําหนด
ไว้ และได้พสั ดุครุ ภณั ฑ์ทีมีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการของเจ้าหน้าทีและหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.9) ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์การจัดซื อจัดจ้างพัสดุ
ครุ ภณั ฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ
เป็ นต้น เพือให้บริ ษทั และห้างร้านต่างๆ ทราบข่าว และเข้ามาติดต่อรับการสอบราคา และประกวดราคาเป็ นจํานวนมาก
1.10) วิเคราะห์ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุเช่น วิวฒั นาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื อมค่า การ
สึ กหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริ การ อะไหล่ การบํารุ งรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็ นต้น เพือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ
ของพัสดุขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.11) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลงราคากับบริ ษทั และห้างร้าน
ต่างๆ เพือให้ได้บริ ษทั และห้างร้านต่างๆ ทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมและดีทีสุ ด ได้ราคาทีตํา ทีสุ ด และเน้นความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงาน
1.12) ศึกษา วิเคราะห์ สรุ ปข้อมูล และประเมินผลการจัดซื อและจัดจ้างแบบต่างๆ เพือนําไปจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงาน
พัสดุครุ ภณั ฑ์ และเป็ นข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารในการพัฒนาและปรับปรุ งขันตอนการดําเนิ นงานด้านพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุด

- 1.13) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทํารายละเอียดของโครงการ เอกสาร และสัญญาต่างๆ เช่น
สัญญาซื อ สัญญาจ้าง หนังสื อโต้ตอบ และบันทึกเรื องเกียวกับงานพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์และอาคารสถานที เพือให้เกิดความถูกต้อง
สมบูรณ์ และสามารถดําเนินการได้ตามขันตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุทีกําหนดไว้
1.14) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสารและทะเบี ยนต่างๆ ที เกี ยวข้องกับดําเนิ นงานด้านพัสดุ เช่น ทะเบี ยน
รายละเอียดพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็ นต้น เพือให้
เกิดความถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์และ
อาคารสถานที เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการวางแผน
2.1) วางแผนหรื อร่ วมดําเนิ นการวางแผนการทางานตามแผนงานหรื อโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรื อกอง
และแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
2.2) ร่ วมวางแผนงาน ขันตอน และแนวทางการดําเนินด้านการจัดซือ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบํารุ งรักษา
พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ เพือให้งานพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพสู งขึน และสามารถตอบสนองความต้องการกับบุคลากรและ
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และทันเวลา
2.3) จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสื อสังการทีเกียวข้อง เพือให้เป็ นไปตามระเบียบและ
หนังสื อสังการ
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรื อ
หน่วยงานอืน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
3.2) ให้ขอ้ คิดเห็นหรื อคําแนะนําเบื องต้นแก่สมาชิ กในทีมงานหรื อบุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้องเพือสร้างความ
เข้าใจและความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหาและชีแจง ในเรื องเกียวกับงานพัสดุทีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับทีซับซ้อน หรื อ
อํานวยการถ่ายทอดฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู ้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทัวไป เพือให้ผทู ้ ีสนใจได้ทราบ
ข้อมูล ความรู ้ต่าง ๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2) จัดทําฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทีเกียวกับงานพัสดุเพือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ ต่าง ๆ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานธุรการ
มอบหมายให้ สิ บเอกหญิงวนิดา ศรี ไกรรส ตําแหน่ง นักวิชาการคลังชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - )
โดยมี นางสาวนงค์คราญ ยาวิเลิง ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน เกียวงานธุรการกองคลัง โดยมีลกั ษณะงาน
ทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ปฏิบตั ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริ หารทัวไป ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การลงทะเบียน รับหนังสื อ การ
ร่ างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร

- จดหมาย และหนังสื อราชการต่างๆ การเตรี ยมการประชุม เป็ นต้น เพือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดําเนิ นไปด้วยความสะดวก
เรี ยบร้อยตรงตามเป้ าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2) จัดเก็บเอกสาร หนังสื อราชการ หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือสะดวกต่อการค้นหา และเป็ น
หลักฐานทางราชการ
1.3) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน
เพือให้แน่ใจว่าเอกสารทังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.4) จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสื อเวียน หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้องรับทราบ หรื อดําเนินการต่างๆ ต่อไป
1.5) ดําเนินการเกียวกับพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที เพือให้การดําเนิ นงานด้านพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
1. ) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารทีเกียวข้อง
กับการตรวจ เพือนําไปใช้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
1.7) ปฏิบตั ิงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรี ยมเอกสารเพือเปิ ดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพือให้ผทู ้ ีต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.8) อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่ วนงานของหน่ วยงาน ในเรื องการประชุม และการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวตั ถุประสงค์
1.9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริ หารทัวไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุ ภณั ฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําในเบืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ ีมาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
2.2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วย
ความราบรื น
2.3) ให้บริ การข้อมูลแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ เพือให้ได้รับข้อมูลทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้องตามที
ได้รับมอบหมาย
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานตรวจสอบอนุมตั ฎิ กี าและควบคุมงบประมาณ
มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ โนระ ตําแหน่ง นักบริ หารงานคลัง อํานวยการระดับต้น (หัวหน้าฝ่ ายการเงิน) (เลขที
ตําแหน่ง - - - - ) รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการกองคลัง เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมี สิ บเอกหญิงวนิดา ศรี ไกรรส
ตําแหน่ง นักวิชาการคลังชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
) ตรวจสอบฎีกาของส่วนราชการทุกหมวดรายจ่าย
) งานตรวจสอบหลักฐานเกียวกับการเงิน

-35) การจัดทําทะเบียนควบคุมงานงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินแต่ละสํานัก/ส่ วน ทุก
ประเภท ก่อนวางฎีกาเบิ กเงิน จะต้องส่ งใบสําคัญของการเบิ กจ่ายเงิ น ให้งานควบคุมงบประมาณตรวจสอบ ตัดยอด และลง
ลายมือชือกํากับ เพือรับรองวงเงินงบประมาณคงเหลือทีสามารถเบิกจ่ายได้
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
.กองช่ าง
มอบหมายให้ จ่าสิ บเอกอํานวย เมืองอินทร์ ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง (นักบริ หารงานช่าง อํานวยการระดับ
ต้น ) เลขทีตําแหน่ง (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) การปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานเกียวกับการวางแผน บริ หารจัดการ จัด
ระบบงาน อํานวยการ สังราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในงานบริ หารงาน
ช่างและงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบ ซึงลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสู งมาก และปฏิบตั ิงานอืนตามที
ได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้ านแผนงาน
1.1) ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน รวมทังเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของหน่วยงานด้านงานช่าง
งานวิศวกรรมหรื องานสถาปั ตยกรรมทีสังกัด เพือเป็ นแบบแผนในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.2) กําหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทังเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานทีสังกัด
1.3) ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนดไว้
2) ด้ านการบริหาร
2.1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิ บตั ิราชการของหน่วยงาน เพือเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิราชการของเจ้าหน้าที ใน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
2.3) พิจารณาอนุ มตั ิ อนุญาตการดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิ จที หน่ วยงานรับผิดชอบ เพือให้บรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
2.4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเกียวข้อง เพือเกิดความร่ วมมือหรื อบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ ับบริ การ
2.5) ชีแจงข้อเท็จจริ ง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่างๆ ทีได้รับ
แต่งตัง หรื อเวทีเจรจาต่างๆ เพือให้ภารกิจเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของราชการ
3) ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1) จัด ระบบงานและอัต รากํา ลังเจ้า หน้า ที ในหน่ วยงานให้สอดคล้องกับภารกิ จ เพื อให้ป ฏิ บัติ ราชการเกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และความคุม้ ค่า
3.2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา เพือให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้

-363.3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะทีเหมาะสมงานทีปฏิบตั ิ
4) ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายขององค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตามเป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิตามทีกําหนดไว้
. งานก่ อสร้ าง ออกแบบ ควบคุมอาคาร และงานผังเมือง
มอบหมายให้อ ยู่ในความรั บ ผิดชอบให้ จ่ าสิ บ เอกอํานวย เมื อ งอิ นทร์ ตํา แหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่ าง (นัก
บริ หารงานช่าง อํานวยการระดับต้น ) เลขทีตําแหน่ ง (เลขทีตําแหน่ ง - - - - ) เป็ นหัวหน้า โดยมีนายวทัญ ู
ทะนันไชย ตําแหน่งผูช้ ่วยนายช่างโยธา และนายอภิสิทธิ หมืนลาง ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมี
ลักษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) สํารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพืนที ก่ อสร้ างโครงการเพือการวางแผนและ
ออกแบบ
1.2) ออกแบบ กําหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบํารุ งรักษา งานปรับปรุ ง และซ่อมแซม เพือให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงานและอยูภ่ ายใต้งบประมาณทีกําหนด
1.3) ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐาน เพือใช้เป็ น
ราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
1.4) กําหนดแผนในการดําเนินงานก่อสร้าง งานบํารุ งรักษา งานปรับปรุ ง และซ่อมแซมหรื อตรวจการจ้าง เพือให้งาน
ก่อสร้างเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
1.5) ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบํารุ งรักษา งานปรับปรุ ง และซ่อมแซม เพือให้ถูกต้องตามแบบรู ปและ
รายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
1.6) ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ งก่อสร้าง เพือให้เป็ นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยูภ่ ายใต้
งบประมาณทีกําหนด
1.7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานโยธา เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการกํากับดูแล
2.1) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้ บังคับบัญชา เพือให้การดําเนิ นงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีกําหนด
2.2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปั ญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบตั ิงานโยธาในหน่วยงานทีรับผิดชอบ เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนือง มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) ด้ านการบริการ
3.1) ให้คาํ แนะนํา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปั ญหาและฝึ กอบรมเกียวกับงานโยธาทีรับผิดชอบ แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
หรื อเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทัวไป เพือถ่ายทอดความรู ้ ความชํานาญด้านงานโยธา
แก่ผทู ้ ีสนใจ

- 3.2) ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรื อประชาชนทัวไป เพือขอความช่วยเหลือและร่ วมมือ
ในงานโยธา และแลกเปลียนความรู ้ความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน และปฏิบตั ิงานตามคําสัง เรื อง
“กําหนดแนวทางการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุ ง และผูร้ ับผิดชอบยานพาหนะส่วนกลาง”
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
.๒ งานสาธารณูปโภค
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของนายศราวุธ ทองใบ ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน (เลขทีตําแหน่ง - - - ) เป็ นหัวหน้า โดยมีโดยมีนายสุ ข ปั ญญาวิชาชาญ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างโยธา และนายเกรี ยงไกร แสง
งาม ตําแหน่ง ผูช้ ่วยนายช่างไฟฟ้ า เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) สํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุ ง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุ งรักษา และ
ใช้งานเครื องมือ อุปกรณ์ เครื องจักรกลไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า ระบบเครื องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ าสื อสารและโทรคมนาคม ระบบ
สารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่ งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจทีเกียวข้อง เพือให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนืองและมีประสิ ทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพือการวางแผนบํารุ งรักษา
1.3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจทีเกียวข้องเพือใช้ในการออกใบรับรองตามทีหน่วยงาน หรื อกฎหมายกําหนด
1.4) เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื องมือเครื องใช้และวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน ให้มีจาํ นวนเพียงพอและ
พร้อมต่อการใช้งาน
1.5) ควบคุ ม ดู แล การใช้งานของเครื องจักรกลขนาดหนัก (รถขุดหน้า -ตักหลัง) ตลอดจนบํารุ งรั กษาและแก้ไ ข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื องจักรกลให้พร้อมต่อการปฏิบตั ิงาน
2) ด้ านการกํากับดูแล
2.1) กํากับ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้ บังคับบัญชา เพือให้การดําเนิ นงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบเป็ นไป
ตามเป้ าหมายทีกําหนด
2.2) วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปั ญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานที รับผิดชอบ เพือให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนือง มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) ด้ านการบริการ
3.1) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหา แก้ไขปั ญหา ให้แก่ผใู ้ ช้งานและผูร้ ับบริ การ ทังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพือให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ
3.2) ประสาน แลกเปลียนความรู ้และข้อมูลต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพือประกอบการปฏิบตั ิงานได้
อย่างครอบคลุม และมีประสิ ทธิ ภาพ และปฏิบตั ิงานตามคําสัง เรื อง “กําหนดแนวทางการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุ ง และ
ผูร้ ับผิดชอบยานพาหนะส่วนกลาง”
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

-38๓. งานธุรการ
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองใบ ตําแหน่ ง นายช่างโยธาชํานาญงาน (เลขที ตําแหน่ ง - - - - ) เป็ น
หัวหน้าผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมี นางสาวนฤมล โปงวงค์ ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด
ของงานและการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ปฏิบตั ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริ หารทัวไป ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การลงทะเบียน รับหนังสื อ การ
ร่ างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึ กข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสื อราชการต่างๆ การประสาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็ นต้น เพือสนับสนุ นให้งานต่าง ๆ ดําเนิ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อยตรงตามเป้ าหมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
1.2) จัดเก็บเอกสาร หนังสื อราชการ หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือสะดวกต่อการค้นหา และเป็ น
หลักฐานทางราชการ
1.3) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน
เพือให้แน่ใจว่าเอกสารทังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.4) จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสื อเวียน หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้องรับทราบ หรื อดําเนินการต่างๆ ต่อไป
1.5) ดําเนินการเกียวกับพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที เพือให้การดําเนิ นงานด้านพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
1. ) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารทีเกียวข้อง
กับการตรวจ เพือนําไปใช้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
1.7) ปฏิบตั ิงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรี ยมเอกสารเพือเปิ ดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพือให้ผทู ้ ีต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.8) อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื องการประชุม และการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวตั ถุประสงค์
1.9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริ หารทัวไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุ ภณั ฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําในเบืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ ีมาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
2.2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วย
ความราบรื น
2.3) ให้บริ การข้อมูลแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ เพือให้ได้รับข้อมูลทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้องตามที
ได้รับมอบหมาย
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

- . งานยานพาหนะและสนับสนุนการปฏิบัตงิ านกองช่ าง
ให้ปฏิ บตั ิตามคําสังองค์การบริ หารส่ วนตําบลปอ ที /
เรื อง กําหนดการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบํารุ ง
ผูร้ ับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ลงวันที พฤษภาคม พ.ศ.
โดยให้ผมู ้ ีหน้าทีรับผิดชอบดังนี
) นายสุพล
บุญมิง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับเครื องจักรกลหนัก)
หมายเหตุ : ใช้และควบคุมยานพาหนะ
ในการใช้พาหนะ หรื อรถยนต์ให้เสนอผูบ้ งั คับบัญชาและผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ หรื อยานพาหนะตามลําดับขันตอนและ
ให้ประสานกับงานควบคุมพัสดุ กองคลังก่อนทุกครัง
. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ นายประหยัด ลือชา ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลปอ (นักบริ หารงานท้องถิน บริ หาร
ระดับต้น) (เลขทีตําแหน่ง - - - - ) รักษาราชการแทน ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม เป็ น
หัวหน้ารับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างทุกตําแหน่ง ในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะงานเกียวกับการวางแผน บริ หารจัดการจัดระบบงาน อํานวยการ สังราชการ มอบหมาย
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสิ นใจแก้ปัญหาในงานของหน่ วยงานทีรับผิดชอบ ซึ งมีลกั ษณะหน้าทีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่างๆดังนี
1) ด้ านแผนงาน
1.1) ร่ วมวางแผน โครงการ หรื อแผนปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาทังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย งานส่ งเสริ มกี ฬา นันทนาการ งานพัฒนากิ จกรรมเด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน เพือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิน ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
1.2) ร่ วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ของ
หน่วยงานตามทีกําหนด
1.3) ติดตาม เร่ งรัด การดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน โครงการ หรื อแผนการปฏิบตั ิงานการศึกษา
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพือให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิของหน่วยงานตามทีกําหนด
1.4) ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานหรื อระบบงานของหน่วยงานด้าน
งานการศึ กษาที สังกัดที รั บผิดชอบ เพือปรั บปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ น ภายใต้ขอ้ จํากัดทางด้า น
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
2) ด้ านบริหารงาน
2.1) จัดระบบงาน และปฏิบตั ิราชการเกียวกับการจัดการศึกษาการสงเสริ มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็ นไปตามความต้องการขององค์การบริ หารส่ วนตําบล และหลักเกณฑ์มาตรฐานทีรัฐกําหนดทังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพือคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพือเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าทีในหน่วยงานทีรับผิดชอบ
2.2) วางแผนและศึ กษารวบรวมสถิติขอ้ มูลทางการศึ กษาในพืนที เพือนําไปกําหนดนโยบายด้านการศึ กษาของ
หน่วยงานต่อไป
2.3) ควบคุมดู แล นิ เทศและ ติดตามงานของศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพืออํานวยการให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี ความ
เจริ ญก้าวหน้าและสามารถดําเนินงานได้ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้

-402.4) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื องอืนๆ ทีเกียวกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิน เพือสร้างให้เกิดองค์ความรู ้ทีถูกต้องของประชาชนในพืนที
2.5) ริ เริ ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิ งรุ กในการพัฒนาท้องถินและนวัตกรรมที มีความจําเป็ นเร่ งด่ วนเพือ
ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพืนที
2.6) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือสนับสนุ นการวางแผนในหน่ วยงานทีรับผิดชอบให้
เป็ นมาตรฐานและมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2.7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาํ แนะนําและศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้อง เพือให้การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ตัวชีวัดตามเป้ าหมายเป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาทีกําหนดไว้
2.8) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กบั ประชาชนได้ออกกําลังกาย เพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีดีของประชาชนใน
พืนที
2.9) นิ เทศการศึ กษาและตรวจโรงเรี ยน เพือประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุ งโรงเรี ยนและระบบต่างๆ ให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด
2.10) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาํ แนะนํา ปรับปรุ งแก้ไข ในเรื องต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพือให้การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
2.11) พิจารณาอนุมตั ิ อนุ ญาตการดําเนิ นการต่างๆ ตามภารกิ จทีหน่วยงานรับผิดชอบ เพือให้บรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
2.12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทีเกียวข้องเพือให้เกิดความร่ วมมือ หรื อ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิและเป็ นประโยชน์ต่อประชําชนผูร้ ับบริ การ
2.13) ชีแจงข้อเท็จจริ ง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ทีได้รับ
แต่งตัง หรื อเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผูแ้ ทนหน่วยงาน เพือรักษาผลประโยชน์ของราชการ
3) ด้ านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1) ร่ วมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าทีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพือให้การปฏิบตั ิราชการเกิ ด
ประสิ ทธิภาพ และความคุม้ คํา
3.2) ร่ วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชา เพือให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
3.3) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีในบังคับบัญชาเพือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะทีเหมาะสมกับงานทีปฏิบตั ิ
4) ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1) ร่ วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็ นไป
ตามเป้ าหมายขององค์การบริ หารส่วนตําบล
4.2) ร่ วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่า และเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิตามทีกําหนด
4.1 งานส่ งเสริมการศึกษา ฯ งานนิเทศน์ การศึกษา
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของนายสุ รชาติ คําแปง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ ( - - - ) เป็ นหัวหน้างาน โดยมี นางสาวนิภาวรรณ ดีมาก ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานที
ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี

- 1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับการศึกษา เพือเป็ นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านการศึกษาทังในระบบ
นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและทีเกียวข้อง
1.2) ศึ กษา วิเคราะห์ วิจยั เบืองต้น เพือประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึ กษา หลักสู ตร
แบบเรี ยน ตํารา สื อการเรี ยนการสอน สื อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่ งเสริ มสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
1.3) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับการจัดตัง การยุบรวมสถานศึ กษา เพือประกอบการพิจารณาจัดตัง หรื อยุบ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4) จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพือส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5) ร่ วมวางแผนอัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนด เพือให้ได้บุคลากรทีมี
ความรู ้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา
1.6) ดําเนินการเกียวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง
ปรับปรุ งให้ทนั สมัย เพือเป็ นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.7) ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุ ปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนางานด้าน
การศึกษา
1.9) ตรวจสอบความถูกต้อง เรี ยบร้อยของผลงานทางวิชาการของครู หรื อบุคลากรทางการศึกษา เพือเสนอขอประเมิน
วิทยฐานะของครู และบุคลากร
1.10) ประสานและร่ วมดําเนิ นการเรื องการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน ค่าตอบแทน หรื อเครื องราชอิสริ ยาภรณ์ต่างๆ
เพือสร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าให้กบั ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.11) ประสาน ส่งเสริ มสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรื องบประมาณสนับสนุนโรงเรี ยน เช่น
งานอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพือให้เด็กๆ ในพืนทีได้รับการศึกษาทีเหมาะสม
และเกิดการพัฒนาทีมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.12) ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพือดูแลให้เด็กในท้องถินมีการเติบโตทีถูกต้องและ
มีการพัฒนาการทีดีสมวัย
1.13) จัดทําโครงการ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถินเพือให้เด็กๆ ในท้องถินเกิดการเรี ยนรู ้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึงมรดกลําค่าของท้องถิน
1.14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานการศึกษา เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานทีรับผิดชอบ ร่ วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรื อโครงการเพือให้การดําเนิ นงาน
เป็ นไปตามเป้ าหมายผลสัมฤทธิทีกําหนด
3) ด้ านการประสานงาน
3.1) ประสานการทํางานร่ วมกันทังภายในและภายนอกทีมงานหรื อหน่วยงาน เพือให้เกิดความร่ วมมือและผลสัมฤทธิ
ตามทีกําหนดไว้

-423.2) ชีแจงและให้รายละเอียดเกียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความเข้าใจหรื อ
ความร่ วมมือในการดําเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย
4) ด้ านการบริการ
4.1) จัดบริ การส่ งเสริ มการศึกษา เช่น จัดนิ ทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรี ยนรู ้ เพือให้การ
บริ การความรู ้และบริ การทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทัวถึง
4.2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทังให้คาํ แนะนําปรึ กษาเบืองต้นแก่นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา
และชุมชน ประชาชนทัวไป
4.3) ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกียวกับการแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพ เพือส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพทีเหมาะสมกับบุคคลทัวไป
4.4) เผยแพร่ การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร สื ออิเล็กทรอนิ กส์ เอกสารต่าง ๆ
รวมทังการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอืนๆ เพือให้ความรู ้ดา้ นการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทัวถึงและมี
คุณภาพ
4.5) จัดเก็บข้อมูลเบืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุ ง หรื อจัดทําฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศทีเกียวกับงานการศึกษาเพือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิ จของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
. งานการจัดทําฎีกา งานพัสดุศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูม้ ีรายชือดังต่อไปนี
) นางนุชรี
วัชรวงศ์ภิญ ู
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านปางหัด
) นางบุญ
แสงงาม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดอน
) นางสาววาสนา ลือชา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเจดียท์ อง
) นางสาวอรจิรา แสงงาม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองเตา
) นางจันทร์
ลือชา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านปอกลาง
) นางศศิธร
วงศ์นภาไพศาล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทรายทอง
) นายเล่ง
มวลสุชยั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาแล
8) นางอรพรรณ
แสงซ่งพงศ์พนั ธ์ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ
) นางสาวพรพรรณ
แสงงาม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
) นายจือ
แซ่ลี
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน
) นางสาวอนุสราแซ่ยา่ ง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านอยูส่ ุข
) นางสาวมนัชยา แสงงาม
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านฟ้ าไทยงาม
) นางสาวเพ็ญศรี ขวัญไกรคีรี
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาตัง
) นางกชกร
ศิริจนั ทรเวช
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาตัง
) นางจิดาภา
อุสาใจ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านร่ มฟ้ าผาหม่น
) นางสาวธัญพิชชา
ตาพิชยั
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง
) นางสาวฐิติรัตน์
แผ่นอินทร์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสันติพฒั นา
) นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก

-43โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ปฏิบตั ิงานขันต้นเกียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ ง การซ่อมแซม และบํารุ งรักษา
พัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ต่างๆ เพือให้อยูใ่ นสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2) ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกียวกับ พัสดุ เพือรวบรวมไว้เป็ นข้อมูล
ในการดําเนินงาน
1.3) ร่ างและตรวจสัญญาซื อ สัญญาจ้าง หนังสื อโต้ตอบ บันทึกย่อเรื องเกียวกับงาน พัสดุ เพือเป็ นหลักฐานในการ
ดําเนินงาน
1.4) รายงาน สรุ ปความเห็นเกียวกับงานพัสดุ เพือจัดทํารายงาน และนําเสนอ ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
1.5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกียวกับระเบียบงานพัสดุ เพือร่ วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและ
รวดเร็ วยิงขึน
1.6) ชีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกียวกับงานพัสดุให้การปฏิบตั ิงานมีความโปร่ งใส ตรวจสอบได้
1.7) จัดทําแผนการจัดซือจัดจ้างประจําเดือน ประจําไตรมาส หรื อประจําปี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พร้อมทังรายงานผลการดําเนินให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบหลังการดําเนินแล้วเสร็ จ
1.8) จัดทําและปฏิบตั ิงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี การจัดทําฎีกา เพือให้งานเป็ นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสื อสังการและตามเป้ าหมายทีกําหนด
1.9) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพือให้การดําเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงินเป็ นไปอย่างสะดวก
ถูกต้องและครบถ้วน
1.10) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสําคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้ง่าย
และสะดวกในการค้นหา และเป็ นหลักฐานสําคัญในการอ้างอิงการดําเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
1.11) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพือให้เกิดความถูกต้องใน การปฏิบตั ิงาน
1.12) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานพัสดุ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
1.13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานการเงินและบัญชี
เพือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้คาํ แนะนําเกี ยวกับระเบี ยบและวิธีการปฏิ บตั ิงานที อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผูร้ ่ วมงาน หรื อหน่ วยงานที
เกียวข้อง เพือความเข้าใจอันดีในการปฏิบตั ิงาน และให้การดําเนินงานสําเร็ จลุล่วง
2.2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรื อประชาชน ทัวไป เพือให้บริ การ หรื อขอ
ความช่วยเหลือในด้านทีตนรับผิดชอบ
4.3 งานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของนายสุ รชาติ คําแปง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ ( - - - ) เป็ นหัวหน้างาน โดยมี นางสาวนิภาวรรณ ดีมาก ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานที
ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี

-441. ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1 ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้นกั เรี ยน
นักศึกษา เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และประชาชนทัวไปในพืนทีทีรับผิดชอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะทีดี
1.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน แผนปฏิบตั ิการ และแผนงานต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสันทนา
การ เพือส่งเสริ มและสนับสนุนให้การดําเนินการด้านสันทนาการเป็ นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามแผนงาน เป้ าหมาย
และนโยบายของหน่วยงานทีกําหนดไว้
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุ ปผลข้อมูล สถานการณ์ และปั ญหาต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน โครงการ
และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ เพือเป็ นแนวทางในการวางแผนงานและจัดทําแผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพงานสันทนา
การให้มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพมากขึน
1.4 จัดทําเอกสาร และสรุ ปรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องด้านสันทนาการ เพือเป็ นข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ ง
และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการให้มีประสิทธิภาพมากขึน
1.5 เสนอแนะความคิดเห็น และร่ วมคิดค้น สร้างสรรค์หวั ข้อ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ที
น่าสนใจ เพือนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ ของหน่วยงานทีสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรี ยน นักศึกษา เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และประชาชนทัวไป และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
1.6 ส่งเสริ ม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม คุณภาพและทักษะชีวติ สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสันทนาการ เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้ านการวางแผน
วางแผนการทํางานด้านสันทนาการตามทีได้รับมอบหมาย หรื อร่ วมดําเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
โครงการ หรื อกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้การดาเนินงานด้านสันทนาการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และผลสัมฤทธิทีกําหนดไว้
3. ด้ านการประสานงาน
3.1 ประสานงานด้านสันทนาการกับหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง เพือสนับสนุนการดําเนินงานด้านสันทนาการให้
เป็ นไปอย่างราบรื น และแล้วเสร็ จตามเวลาทีกําหนดไว้
3.2 ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และร่ วมกับหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือ
คุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ป้ องกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริ มความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษาอย่างยังยืน
4. ด้ านการบริการ
ให้คาํ แนะนํา บริ การ และเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการเบืองต้นด้านสันทนาการแก่นกั เรี ยน นักศึกษา เยาวชน ผูส้ ูงอายุ
ประชาชนทัวไป และหน่วยงานทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก เพือให้มีความรู ้และความเข้าใจทีถูกต้อง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
4.3 งานธุรการ
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของนายสุรชาติ คําแปง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ ( - - - ) เป็ นหัวหน้างาน โดยมี นางสาวนิภาวรรณ ดีมาก ตําแหน่ง พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ิงาน โดยมีลกั ษณะงานที
ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี

-451) ด้ านการปฏิบัตกิ าร
1.1) ปฏิบตั ิงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริ หารทัวไป ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ การลงทะเบียน รับหนังสื อ การ
ร่ างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึ กข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสื อราชการต่างๆ การประสาน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็ นต้น เพือสนับสนุ นให้งานต่าง ๆ ดําเนิ นไปด้วยความสะดวกเรี ยบร้อยตรงตามเป้ าหมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
1.2) จัดเก็บเอกสาร หนังสื อราชการ หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือสะดวกต่อการค้นหา และเป็ น
หลักฐานทางราชการ
1.3) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน
เพือให้แน่ใจว่าเอกสารทังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.4) จัดทําและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสื อเวียน หรื อระเบียบวิธีปฏิบตั ิ เพือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที
เกียวข้องรับทราบ หรื อดําเนินการต่างๆ ต่อไป
1.5) ดําเนินการเกียวกับพัสดุ ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานทีของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที เพือให้การดําเนิ นงานด้านพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ และอาคารสถานทีเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
1. ) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบตั ิงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารทีเกียวข้อง
กับการตรวจ เพือนําไปใช้ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
1.7) ปฏิบตั ิงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เช่น จัดเตรี ยมเอกสารเพือเปิ ดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพือให้ผทู ้ ีต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.8) อํานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่ วนงานของหน่ วยงาน ในเรื องการประชุม และการ
ดําเนินงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวตั ถุประสงค์
1.9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริ หารทัวไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุ ภณั ฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2) ด้ านการบริการ
2.1) ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําในเบืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ ีมาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง เพือให้มี
ความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้อง และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
2.2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วย
ความราบรื น
2.3) ให้บริ การข้อมูลแก่ผมู ้ าติดต่อราชการ เพือให้ได้รับข้อมูลทีจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้องตามที
ได้รับมอบหมาย
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย

- . งานการจัดการศึกษาปฐมวัย งานศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
มอบหมายให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูม้ ีรายชือดังต่อไปนี
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านปางหัดหมู่ที ๒
นางนุชรี วัชรวงค์ภิญ ู ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางแก้ว ไชย
ลังการ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดอน หมู่ที ๓
นางบุญ แสงงาม ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเจดียท์ อง หมู่ที ๓
นางสาววาสนา ลือชา ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางฉันทนา กิ
ลัย ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองเตา หมู่ที
นางสาวอรจิรา แสงงาม ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาว
กุลวรา ยอดมณี บรรพต ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านปอกลาง หมู่ที
นางจันทร์ ลือชา ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางสุกญั ญา ยาวิเลิง
ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
6) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาแล หมู่ที
นางสาวเกศริ นทร์ แผ่นใหญ่ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างทัวไป)
7) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทรายทอง หมู่ที
นางศศิธร วงค์นภาไพศาล ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ นางพรสุดา
เหมือนสิ งห์ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) นางจุฑามาศ คําแปง ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
และนางสาวสนธยา วงค์นภาไพศาล ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยคุ หมู่ที
นางอรพรรณ แสงซ่งพงษ์พนั ธ์ ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ นายเล่ง
มวลสุชยั ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - นางธิดา วงค์นภาไพศาล ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายอนุสรณ์ เกษตรโสภาพันธ์ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) และนางสุนารี จตุโชคอุดม ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยหาน หมู่ที
นางสาวพรพรรณ แสงงาม ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ นายจือ แซ่ลี
ตําแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย เลขทีตําแหน่ง - นางสาวนฤมล วรกิจพาณิ ชย์ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านอยูส่ ุข หมู่ที
นางสาวอนุสรา แซ่ยา่ ง ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาว
พรรณี หัตถกอง ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

- ) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านฟ้ าไทยงาม หมู่ที
นางสาวมนัชยา แสงงาม ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาตัง หมู่ที 104
นางเพ็ญศรี ขวัญไกรคีรี ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางทัศนีย ์
แสงงาม ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านผาตัง หมู่ที
นางกชกร ศิริจนั ทรเวช ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านร่ มฟ้ าผาหม่น หมูท่ ี
นางจิดาภา อุสาใจ ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนายกฤษณะ แซ่ท่อ
ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
๑5) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านศิลาแดง หมู่ที
นางสาวธัญพิชชา ตาพิชยั ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ นางสาวนารี
เกษตรสุขถาวร ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสันติพฒั นา หมู่ที
นางสาวฐิติรัตน์ แผ่นอินทร์ ตําแหน่ง ครู คศ. เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ นายนิจิต แซ่
ย่าง ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
17) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที
นางสาวจิรัชญา ยาวิเลิง ตําแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย เลขทีตําแหน่ง - รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาว
ณัฏฐณิ ชา เกสรธีรพันธ์ ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
โดยมีรายละเอียดงานและการปฏิบตั ิหน้าที ดังนี
ปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการจัดประสบการเรี ยนรู ้ การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ พัฒนาผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
๑) ปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒) จัดอบรมสังสอนและจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย
๓) ปฏิบตั ิวชิ าการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
๔) ปฏิบตั ิเกียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
๕) ปฏิบตั ิงานความร่ วมมือกับเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
) จัดสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทังภายในอาคารและภายนอก
อาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน เพือร่ วมกันพัฒนาการเรี ยนการสอน การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
) ทํานุบาํ รุ ง ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิน
) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยนเพือนํามาพัฒนาการเรี ยนการสอน การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน

- ) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู ้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริ หารทัวไป งานการบริ หารงานบุคคล งานพัสดุครุ ภณั ฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
*** และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง หรื อ ตามทีได้รับมอบหมาย
โดยให้ทุกคนดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย หากมีขอ้ ขัดข้องหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบในขันต้นก่อนเพือทําการแก้ไขและรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขันขึนไป ทราบต่อไป
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕

นายแสน ลือชา
(นายแสน ลือชา )
นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลปอ

