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คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ที่ 45 / 2562
เรื่อง การกาหนดงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
*************
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา ได้ มี ป ระกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา
เรื่ อง แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจ าปี งบประมาณ 2561 – 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4
ธันวาคม 2561 นั้น
เพื่อให้การบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ อาศัยอานาจตามมาตรา 15 และ มาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้ อ 9 แห่ ง ประกาศคณะกรรมการกลางพนัก งาน
ส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่ว นตาบลและกิจ การอันเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุคคลในองค์การบริห ารส่ ว นตาบล และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครปฐม (ก.อบต. จังหวัดนครปฐม) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบล เข้าประเภทตาแหน่งสายงานและระดับตาแหน่งตามบัญชีตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่
ประเภทต าแหน่ ง สายงานและระดั บ ต าแหน่ ง ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด นครป ฐม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา จึ ง ขอยกเลิ ก ค าสั่ ง ที่ 7 /2561 ลงวัน ที่ 9 เดื อน มกราคม
พ.ศ. 2561 โดยการกาหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1. นางสุรีย์ ดนุดล ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-00-1101-001)
ตาแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น
ชื่อสายงาน
บริหารงานท้องถิ่น
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับตาแหน่ง
ระดับกลาง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะผู้บ ริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นผู้ กาหนดให้ส อดคล้ องกับกฎหมาย
นโยบายของรัฐบาล และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กับงาน ภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจาทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ที่เป็นอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การจั ด ตั้ ง ยุ บ หรื อ เปลี่ ย นแปลงเขตองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การปู อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริ ห ารงานในฐานะปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ รองปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ มี ลั ก ษณะงานบริ ห ารงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และด้ า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การวางแผน บริ ห ารจั ด การ
อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปญญหาการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลาย
หน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ไ ด้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางนโยบายยุ ท ธศาสตร์
ความคาดหวั ง และเปู า หมายความส าเร็ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงาน
เพือ่ ให้เกิดการจัดแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้น คว้าประยุ กต์เทคโนโลยีห รือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี บริหารงาน
การกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงานโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่ งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสิ นใจ
แก้ปญญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
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2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีก ารปฏิบั ติ ในเรื่ องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ ราชการที่มี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลทั นต่อ การเปลี่ ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4
เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เพื่ อผลสั ม ฤทธิ์ภ ารกิ จขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ส อดคล้ อ งสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่ าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกาหนด
ไว้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปญญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝุายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปญญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคั บบัญชา กากับดูแล และพัฒ นาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน ภารกิจการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปญญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปญญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา

สานักงานปลัด
2. นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-2101-001)
ตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น
ชื่อสายงาน
บริหารงานทั่วไป
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานบริ หารด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรองและ
งานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางานวิชาการ
และรายงานอื่นๆการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนด
นโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดาเนินงานตามแผนโครงการต่างๆ ติดต่อกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ป ระชุมหรือผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ
งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนพาณิชย์ งานนโยบายและแผน งานรักษาความ
สงบ เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ
แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่ มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกลาง หรือใน
ฐานะหัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปญญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสั มฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของ
ประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
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1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ า นงานนโยบายและแผน ด้ า นงานบริ ห ารทั่ ว ไป งานสนั บ สนุ น
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้า ที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ สั ง กัด เพื่อ ปรั บ ปรุ งกระบวนการท างานให้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น ภายใต้ ข้อ จากัด ทางด้ า น
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุ กต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงานหรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวั ด สภาเทศบาล หรือสภา
ตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต่างๆ หลายด้ านของหน่วยงานสนั บสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสารงานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่ างๆ งานติดตามผลงาน
เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงาน
ต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดู แลงานนิติการ งานระเบียบ
และสั ญญาเพื่อให้ งานต่ างๆ ดาเนิ น การไปอย่างถูกต้องตามหลั กวิช าการ และตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุ คคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาบริหารพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์
ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้ าที่ในบังคับบั ญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้
จ่ายร่วมกัน
4.3 ติ ดตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
งานบริหารทั่วไป
3. นางสาวปานทิพย์ ปานพิมพ์ใหญ่ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-3102-001)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
การเจ้าหน้าที่
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักทรัพยากรบุคคล
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น การควบคุ ม และส่ ง เสริ ม สมรรถภาพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
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การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร การเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ
การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ดสิ น ใจหรื อ แก้ ปญ ญ หาที่ ย าก และปฏิ บัติ ง านอื่ นตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายหรื อปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปญจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น
การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติง าน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการและความจาเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และการจัดส รร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรั บผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน เสนอแนะเพื่อการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และดาเนินการ เกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ
เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถ
ของตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและ
มาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
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1.10 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติง านและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้ อเท็จจริง เพื่อด าเนินการทางวินั ย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปญญหา
ต่างๆ ที่เ กิด ขึ้น แก่ เจ้ าหน้ าที่ ในระดับ รองลงมาในสายงาน ผู้ ร่ว มงานหรือ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่อ ให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปญญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนิน การพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวลวิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
แผนงาน โครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการทาความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวทัศศิณา สงแจ้งใหญ่ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ต าแหน่ ง และอั ต ราเงิ น เดื อ น การควบคุ ม และส่ ง เสริ ม สมรรถภาพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
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การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร การเสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ
การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ดสิ น ใจหรื อ แก้ ปญ ญ หาที่ ย าก และปฏิ บัติ ง านอื่ นตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายหรื อปฏิ บั ติ ง านในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โ ด ย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปญจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการเครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น
การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการและความจาเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรั บผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน เสนอแนะเพื่อการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และดาเนินการ เกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ
เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถ
ของตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและ
มาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
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1.10 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้ อเท็จจริง เพื่อด าเนินการทางวินั ย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปญญหา
ต่างๆ ที่เ กิด ขึ้น แก่ เจ้ าหน้ าที่ ในระดับ รองลงมาในสายงาน ผู้ ร่ว มงานหรือ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่อ ให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปญญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนิน การพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวลวิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
แผนงาน โครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้และการทาความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบรอง
มอบหมายให้ปฎิบัติงาน งานด้านธุรการกองช่าง เกี่ยวกับ รับ -ส่ง หนังสือ บันทึกข้อความ
เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการต่างๆ จัดพิมพ์เอกสารประมาณราคา ลงข้อมูลโปรแกรมคานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
จัดเอกสารทาบัญชีทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น ร่วมจัดทาข้อมูล L-TAX 3000 และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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5. นางสาวศิมาพร ศรีสุวรรณ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-4104-001)
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานธุรการ
ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุ ภัณฑ์การตรวจสอบหรือ
เปลี่ ยนแปลง รายการและเก็บรั กษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล หรือ จัดเตรียมเอกสาร
การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกากับ
แนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน
ด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปญญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั บมอบหมาย
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปญญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ
งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนด
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนิน การเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา
เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
1.3 อานวยความสะดวกในการประชุม สั มมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.4 พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ระบบงานมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือความร่วมมือในงานอันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผลให้คาปรึกษาแนะนาแก้ไขปญญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้รับความร่ว มมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 อานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปญญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบรอง
- งาน พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
- งานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารทราบข้อมูลข่าวสาร
6. นางสาวนิตยา ศรีชูเปี่ยม ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้างประจา)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
ประชาสัมพันธ์
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักประชาสัมพันธ์
ระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ต าแหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การสารวจ รวบรวม รับฟญงความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานหรื อ ผลงานของหน่ ว ยงานหรื อ ของรั ฐ บาลหรื อ นโยบายของรั ฐ บาล การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การดาเนินงาน
กระจายเสี ย ง ทั้ ง ทางสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
1.2 สารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆและสรุปผลเพื่อ
เป็นข้อมูลในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
1.3 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยวางแผนการประชาสัมพันธ์และ
ติดตามผล
1.4 จัดทาเอกสาร และผลิตบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
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1.5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และเสนอแนะความคิ ด เห็ น ในการวางแผนงานการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ การกาหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุง
งานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแผนงานโครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
1.7 ร่วมจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
1.8 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
เขียนข่าว บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และแนะนาการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วย
กระจายข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และเป็นปญจจุบันอยู่
เสมอ
1.10 ออกแบบ จั ด ท า และผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสารอุตสาหกรรม รายงานประจาปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.11 จัดทาเอกสารรายงาน และสรุปผลการดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม/โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป
1.12 สารวจประชามติตามเรื่ องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต
1.13 สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่ายและสะดวกมากขึ้น
1.14 ร่วมดาเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัด โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย
1.15 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนดไว้
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3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
4.2 แนะนาให้คาปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
หน้าที่และความรับผิดชอบรอง
1. มีห น้ าที่ ช่ว ยเหลื องานจัดเก็บ รายได้ และพัฒ นารายได้ งานภาษีอากร ค่า ธรรมเนีย ม
การรักษาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานควบคุมกิจการการค้า และค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม งานเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ งานติดตามลูกหนี้ค้างชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ งานแผนที่ภาษีของกองคลัง
2. มีหน้าที่ขับรถยนต์ในงานราชการ ของ อบต.ลาพญา (กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้)
3. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จั ดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผยตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารทราบข้อมูลข่าวสาร
7. นายภควัต ภาวสุทธิ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ มถึง ตาแหน่ งต่ างๆ ที่ปฏิบั ติงานทางวิช าการคอมพิว เตอร์ ซึ่งมีลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคาสั่งให้
เครื่องจักรประมวลผลทางานตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนา อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผล
ด้วยเครื่องจักรการติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้ว ยเครื่องจักรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศหรือ
การประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟูมข้อมูล เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและทันสมัย
1.4 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
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1.5 รวมรวมความต้ องการ เขีย นชุดคาสั่ ง ทดสอบ และแก้ไขข้ อผิ ดพลาดของคาสั่ ง
ตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
1.8 รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบการก าหนดและทดสอบคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ ได้อุ ป กรณ์คอมพิว เตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน
1.9 ช่วยตรวจสอบสืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ
1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
1.11 แก้ไขปญญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวกและราบรื่น
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่ อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ช่วยจัดทาคูม่ ือระบบและคู่มือผู้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดาเนิ น การฝึ กอบรมหรือถ่ ายทอดความรู้ส นับสนุน การใช้ ระบบงานที่พั ฒ นาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปญญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิว เตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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หน้าที่และความรับผิดชอบรอง
1. มีห น้ าที่ ช่ว ยเหลื องานจัดเก็บ รายได้ และพัฒ นารายได้ งานภาษีอากร ค่า ธรรมเนีย ม
การรักษาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานควบคุมกิจการการค้า และค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม งานเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ งานติดตามลูกหนี้ค้างชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ งานแผนที่ภาษีของกองคลัง
8. นายสนธยา เทียมทอง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ในงานราชการ ของ อบต.ลาพญา ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ของ อบต.ลาพญา และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นางนิตยา สวัสดิ์ชาติ ตาแหน่ง ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้ าที่รับ ผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สานักงาน และ
บริเวณโดยรอบของที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ถ่ายเอกสาร เดินเอกสารภายใน อบต. และปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นายภาคภูมิ ภิรมย์ชุ่ม ตาแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่ว ไป ปฏิบัติงานด้านกิจการประปา
ของกองช่าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานนโยบายและแผน
11. นายธนภัทร ทุ่งศรีแก้ว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-3103-001)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ย วกั บ การวิเ คราะห์ น โยบายและแผน ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ เ กี่ย วกับ การศึก ษา
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบายจัดทาแผนหรือ
โครงการ ติดตามประเมินผลการ ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัด สิ น ใจหรื อ แก้ ปญ ญ หาที่ ย าก และปฏิบั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
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1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบายและเปูาหมายของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หรื อ นโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง การบริ ห าร
หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบายแผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการปฏิบัติงาน
แผนงานโครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิ เคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด
นโยบายแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการตลอดจนประเด็น
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติก ารขององค์กรทั้ง
ภาครัฐ และทุกระดับชุมชนรวมทัง้ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามเปูาหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ ภายนอก
จากนโยบายขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ จัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และ
แผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผนวางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน ระดับสานักหรือกอง และแก้ปญญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาตอบปญญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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12. นางสาวสุธิภา คีมนารั กษ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบายและเปูาหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบายแผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบายแผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการปฏิบัติงาน
แผนงานโครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด
นโยบายแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการตลอดจนประเด็น
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติก ารขององค์กรทั้ง
ภาครัฐ และทุกระดับชุมชนรวมทัง้ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามเปูาหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก
จากนโยบายขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง เพื่ อ จัด ทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และ
แผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผนวางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงาน ระดับสานักหรือกอง และแก้ปญญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาตอบปญญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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งานกฎหมายและคดี
13. นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-2101-001) ปฏิบัติงานงานด้านกฎหมายและคดี
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบั ติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจ ฉัยปญญหากฎหมาย
ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตาบลและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้ บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปญญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝุาย
1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนิ น การเรื่ องใดๆ ที่เกี่ย วกับวินั ยข้าราชการ การร้องทุกข์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการใดๆ
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถูกต้องของร่างประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5 ดาเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การ
สืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิ ดชอบ ร่ว มดาเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
นิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
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4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายที่เป็นปญญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดาเนินงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าว
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
14. นายวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-3801-001)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
พัฒนาชุมชน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักพัฒนาชุมชน
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิ บัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสู งในด้านวิช าการพัฒ นาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงานสนับสนุนการรวมกลุ่ ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย
องค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปญญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เ กี่ยวข้องในงานพัฒ นาชุมชน เพื่อหา
แนวทางปูองกันและแก้ไขปญญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบายแผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
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1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการ
พัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสมได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริม พัฒนาออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การดาเนินการด้านการจัดการ ความรู้และ
ภูมิปญญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปญญหา วิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปญญหา
ความต้องการของตนเอง และชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูป แบบต่างๆ
เพื่อเอื้อให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปญญหาความต้องการของชุมชน
และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลการ
จัดเก็บข้อมูลการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุมติดตามดูแลการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และดาเนินการ
ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปญญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึกษาวิเคราะห์หรือควบคุมการจัดทาโครงการและงบประมาณรวมถึงการดาเนินการ
ตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
เป็นต้น
1.16 แสวงหา พัฒนา ส่ งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปญญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แก่เจ้ าหน้ าที่ ในระดับ รองลงมาในสายงาน ผู้ ร่ว มงานหรือหน่ว ยงานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.19 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ยบต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ ส านั กหรื อกอง และแก้ปญ ญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ก ารดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น โดยมีบทบาทในการให้ ค วามเห็ นและคานาเบื้ องต้ น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 กาหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมู ลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูล การพัฒนา
อาชีพฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หน่ วยงานภาคีการพัฒนาประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กร
ประชาชน และชุมชน
15. นางนรัญชกร บรรชรรัตน์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงานสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กร
ประชาชน
1.2 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดั บฐานราก รวมทั้ง
ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษาวิเคราะห์ปญญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปญญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษาวิเคราะห์จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชนเพื่อกาหนดนโยบายแผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
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1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน
ที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปญญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้าง
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกันเพื่ อแก้ไขปญญหา
ความต้องการของตนเองและชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ เครือข่าย
ประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.10 ดูแลร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรม
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ตามวิ ธี ก ารและหลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ตและเพิ่ ม รายได้ ต่ อ ครอบครั ว ในด้ า น
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการ
ที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
อาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.14 สารวจและจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
นามาวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหาพัฒนา ส่งเสริมประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.17 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับ ผิ ดชอบ ร่ว มดาเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้
มีความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพั ฒ นาชุมชนเพื่ อ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
16. นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-2101001) และนางนรัญชกร บรรชรรัตน์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ปฏิบัติงาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ ม ถึงต าแหน่ งต่า งๆ ที่ปฏิ บัติง านการสาธารณสุ ข ซึ่ง มีลั ก ษณะงานที่ ปฏิบั ติเกี่ ยวกั บ
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่ งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้ มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาด
วิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล ฐานแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้นาท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และ
อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในระดับต่างๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฝุายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข
รวมทัง้ ร่วมปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สารวจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุ ข ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คาแนะนา
ช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ปุวยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปูองกันโรค เป็ นต้น เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
1.2 ให้ บ ริการสาธารณสุ ขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุ ขภาพ
และสิ่งแวดล้ อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน
1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ
การแยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
1.4 สารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานสถิติ เพื่ อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล

~ 25 ~
1.5 ให้คาแนะนาและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การปูองกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล การปูองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ
การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.6 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในงานส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
1.7 จัดทาโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.8 จั ดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุ ข
เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ ให้มี
สภาพและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน
1.10 ศึ ก ษาและติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อนนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชนเพื่อใช้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
17. นางสาวชนัญญา เรืองชัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-04-2102-001)
ตาแหน่งประเภท
อานวยการ
ชื่อสายงาน
บริหารงานการคลัง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักบริหารงานการคลัง
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการ
บริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชีงานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้คาปรึกษาแนะนา การทาความเห็นและสรุปรายงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการ อนุญาตที่เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง หรือในฐานะ
หัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปญญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผน
และจัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้ านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรมขั้นตอน
สาคัญให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.5 ร่ว มวางแผนในการจัดทาแผนที่ภ าษี จัดหาพัส ดุ การเบิกจ่ ายเงินประจาไตรมาส
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะ
ทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.4 จัดระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ
ปญญหา อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
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2.5 ร่ ว มก าหนดรายจ่ า ยของหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด และคล่ อ งตั ว ในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและตรวจสอบงาน
การคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
2.7 ควบคุม ดู แ ล ตรวจสอบและจั ด ทารายงานการเงิ น การบั ญชี ต่ า งๆ รายงานการ
ปฏิบั ติง าน รายงานประเมิน ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เป็นไปตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง
เพื่อให้สามารถเก็บรายได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และการ
นาส่งเงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้าน การคลัง การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปญญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13 ตอบปญญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น
เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภ ารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงาน
และงบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ในบังคับบั ญชา เพื่อให้ ก ารปฏิบัติง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือ
เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่าง
ยั่งยืน
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ดตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และ
วัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภ าพ คุ้มค่า และบรรลุ
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้
จ่ายร่วมกัน
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
งานบัญชี
18. นางสาวชิดชนก ศรีนาคเอี้ยง ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-04-3201-001)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
วิชาการเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์ งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภท
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติ งานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดทาบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.3 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีเช่น การจัดทางบประมาณ
การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การรับ -จ่ายเงินขององค์กร
มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.4 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการ ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงิน
และงบประมาณ เพื่อให้การดาเนิน งานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถู กต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญ การเบิกจ่ายเงิน
การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.7 ควบคุ ม ติ ด ตาม และดู แ ลการด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
เงินงบประมาณ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือ หรือเงิน
สนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.8 ควบคุม และดูแลการจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ
Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุ มเงินรายได้แผ่นดินและรายได้
นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.9 ดาเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทาเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร
1.10 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบั ญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด
1.11 ควบคุม ดูแลการจัดทางบการเงินประจาวัน /ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง
การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุน
ต่อหน่วยกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานต้นทุนประจาไตรมาส และ
ประจาปี เพื่อให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจในการดาเนินงาน
1.13 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปญญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แก่เจ้ าหน้ าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
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1.14 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน
และบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปญญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บั ญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม
เปูาหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร
และช่วยเหลือให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว
2.4 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรื อคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการท างานเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานราชการอื่ น ภายในอ าเภอ จั ง หวั ด และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่ว ยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้ การ
ดาเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่างๆ นาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปญญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานักนโยบาย
สถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
4.4 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่ว ยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
และมาตรการต่างๆ
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19. นางสาวสุดารัตน์ พวงสุดรัก ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จั ด ทาบั ญชี เอกสารรายงานความเคลื่ อนไหวทางการเงิ น ทั้ งเงิ นในและเงิ นนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.4 จั ดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นเพื่อให้ ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ คาแนะนาใน
การปฏิบัติงานวางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณ เช่ น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ
สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องตาม
ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษาวิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณเงินใน
งบประมาณเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
1.10 ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูลและตัวเลขทางบัญชี และจัดทาบัญชีทุกประเภท
ภาษี และทะเบียนคุมต่างๆทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ
ทะเบียนคุมรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ เพื่อให้งาน
ด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปญญหาข้อหารือเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
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1.12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน
และรายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบใน
การทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบ และดาเนิน
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินบัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.15 รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่ อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบี ยบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงิน รายได้
รวมทั้งเงินอุดหนุนต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ถูกต้อง
1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่างๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ทันเวลาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานร่ว มกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเปูาหมายและสัมฤทธิ์ผล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การกาหนดและจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทา แผนพัฒนาในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการดาเนินงานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทางานแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปญญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
20. นางสาวนิตยา ศรีชูเปี่ยม ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้างประจา)
มอบหมายให้ปฎิบัติงาน งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม การรักษา
ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานควบคุมกิจการการค้า และค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม งานเร่งรัดจัดเก็บ
รายได้ งานติดตามลูกหนี้ค้างชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานแผนที่ภาษีของกองคลัง และปฏิบัติงา นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ
และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบ
แสดงรายการ คาร้อง หรือคาขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชาระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชีจัดทา
ทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและ รายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้
อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การผู้ค้างชาระภาษี ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี
การเก็บรักษาและนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง กากับ
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ ความชานาญงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านการเงินและบัญชีปฏิบัติงานที่ ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปญญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
หรือรายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
1.2 ดู แล ติดตามและตรวจสอบ การเร่งรั ด ติ ดตาม การจัด เก็บ ภาษี ค่าธรรมเนีย ม
และ รายได้ต่างๆ ที่ค้างชาระ เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถจัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษานาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บ รายได้
เพื่อให้การดาเนินการถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง
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1.4 ควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการ จัดเก็บ
รายได้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการ ดาเนินการต่างๆ
ทางการจัดเก็บรายได้
1.5 ดูแล ติดตามการจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้
แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
1.6 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การจั ด เก็ บ ภาษี ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ รายได้ อื่ น ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานให้ ทั น สมั ย
และมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และ
รายได้ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
1.8 จัดทาแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้ต่างๆ ได้ตรงตามเปูาหมายที่กาหนด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
และรายได้เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควบคุม ก ากับ ดูแ ล ตรวจสอบการปฏิบั ติง านด้ านการจั ดเก็บ รายได้ เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด
2.3 วางแผนประเมินผล และแก้ไขปญญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้ คาแนะนา ตอบปญญหา ชี้แจงเกี่ย วกับงานการจัดเก็ บรายได้ที่มี ความซับซ้อ น
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญแก่ผู้ที่
สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกองหรือหน่ว ยงานที่สู งกว่า หน่วยงานราชการ และเอกชน
หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ และความร่ ว มมื อ ในงานการจั ด เก็ บ รายได้ แ ละแลกเปลี่ ย นความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน
21. นายภควัต ภาวสุทธิ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
1. มีห น้ าที่ ช่ว ยเหลื องานจัด เก็บ รายได้ และพัฒ นารายได้ งานภาษีอากร ค่า ธรรมเนีย ม
การรักษาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานควบคุมกิจการการค้า และค่าปรับ งานทะเบียนควบคุม งานเร่งรัด
จัดเก็บรายได้ งานติดตามลูกหนี้ค้างชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ งานแผนที่ภาษีของกองคลัง
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
22.นางสาวสุกฤตา น้อมนาทรัพย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-04-4203-001)
ตาแหน่งประเภท
ทั่วไป
ชื่อสายงาน
ปฏิบัติงานพัสดุ
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ชื่อตาแหน่งในสายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกากับ
แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน
ด้ า นพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปญ ญ หาที่ ค่ อ นข้ า งยาก และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ หรือแก้ไขปญญหาที่ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ
บารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
1.2 ควบคุม จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ทารายงานเกี่ยวกับพัส ดุ เพื่อรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ตรวจร่ างสั ญญาซื้อ สั ญญาจ้าง หนังสื อ โต้ตอบ บันทึ กย่อเรื่องเกี่ ยวกับงานพัส ดุ
ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้มีความถูกต้องเรียบร้อยและใช้เป็น หลักฐาน
อ้างอิงในอนาคต
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
1.5 ตรวจสอบการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเดือน ประจาไตรมาส หรือประจา
ปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรให้หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
1.6 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบี ยบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ให้คาแนะนาแก้ปญญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการการบริการ
3.1 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ย
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.2 บริการข้อมูล ตอบปญญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
ผู้บังคับบัญชา บุคคล หรือหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานต่างๆให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
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23. นางสาวนุสรา สวัสดิ์ชาติ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบั ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของว่าด้วยการพัสดุ
1.3 จัดทารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.5 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบั ติง าน วางโครงการกาหนดหลั ก สู ตรและฝึ ก อบรม จัดทาคู่มือประจาส าหรั บการฝึ กอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.7 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท
เพื่อให้การจั ดซื้อและจั ดจ้ างถูกต้องตามระเบียบที่กาหนดไว้ และได้พัส ดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตาม
ต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อ
กาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.9 รวบรวมข้อมูลรายชื่อ คุณสมบัติ และรายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และ
ห้างร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ ประกอบการจัดซื้อและ
จัดจ้างให้มีคุณภาพตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
1.10 จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ป รั บ ปรุ ง และร่ ว มจั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูลทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้องและรายละเอียดของโครงการ เอกสารและ
สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้
1.12 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน ด้าน
พัสดุ เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร ติดตามทวงคืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ ติดตามและตรวจสอบ
ด้านพัสดุ
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงตามเปูาหมายที่วางไว้และจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปญญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่ วยงานและใช้ประกอบการ พิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ

กองช่าง
24. นายนครา ปานเพชร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-05-2103-001)
ตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น
ชื่อสายงาน
บริหารงานช่าง
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักบริหารงานช่าง
ระดับตาแหน่ง
ระดับต้น
ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วน หัวหน้ าหน่วยงาน
เทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารควบคุมให้คาปรึกษาและ ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่น งานช่างโยธา งานด้านไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ
งานสวนสาธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้อง
วางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปญตยกรรม งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งตาแหน่งต่างๆ เหล่า นี้มี
ลักษณะที่จาเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชานาญใน วิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปญตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝุาย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
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แก้ปญญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของ
งานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปญตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเปู าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจ ารณาให้ ความเห็ น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง หรื อ เวที เ จรจาต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1
จั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ในบังคับบั ญชา เพื่อให้ ก ารปฏิบัติง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
25. นายนครา ปานเพชร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-05-2103-001) ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง และงานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง
ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน ช่างโยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา
การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา
หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุม งานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รั บ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปญญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ ใต้บั ง คับ บั ญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ร ะดับ รองลงมา หน่ว ยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทั่ ว ไปเพื่อให้ ผู้ ที่ส นใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อ ในงานโยธา และแลกเปลี่ ย นความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การท างาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
26. นางสาวทัศศิณา สงแจ้งใหญ่ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
มอบหมายให้ปฎิบัติงาน งานด้านธุรการกองช่าง เกี่ยวกับ รับ-ส่ง หนังสือ บันทึกข้อความเกี่ยวกับการ
ขออนุมัติโครงการต่างๆ จัดพิมพ์เอกสารประมาณราคา ลงข้อมูลโปรแกรมคานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ จัดเอกสาร
ทาบัญชีทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่น ร่วมจัดทาข้อมูล L-TAX 3000 และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานประสานสาธารณูปโภค
27. นายธนภัทร ทุ่งศรีแก้ว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-01-3103-001) ปฏิบัติหน้าที่ งานประสานสาธารณูปโภค
ลักษณะงานทั่วไป
ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ผลิต การติดตั้ง การจาหน่ายน้าประปา
รวมทั้งการจัดเตรียมน้าสะอาดบริการประชาชน และน้าสารองเพื่อการดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ในยามที่
จาเป็น การวางแผน การซ่อมแซม การบารุงรักษา การแก้ไขปญญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านประปา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดาเนินการ ให้บริการ และแก้ไขปญญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.2 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประปา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงาน ด้านประปากับ
หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อยและราบรื่น
28. นายสถาพร ศรีเอี่ยมจันทร์ ตาแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้า ( พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ปฏิบัติงานกองช่างเกี่ยวกับ การเก็บค่าน้าประปา ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ในกิจการ
ประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้าประปา งานรับส่ง -เอกสาร รักษาความสะอาดภายนอกที่ทาการและโดยรอบอาคารที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
29. นายฉัตร สงแจ้งใหญ่ ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา ( พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิต และการจาหน่ายน้าประปา การติดตั้งประปา ตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้า ซ่อมบารุง การสารวจและต่อต่อ
ประปา การจดมาตรวัดน้า ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของกิจการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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30. นายอนุวัฒน์ เปี่ยมวารี ตาแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จดมาตรน้าประปา ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ใน
กิจการประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้าประปา งานรับส่ง -เอกสาร รักษาความสะอาดภายนอกที่ทาการและโดยรอบ
อาคารทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
31. นายภาคภูมิ ภิรมย์ชุ่ม ตาแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) สานักงานปลัด มอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานกองช่างเกี่ยวกับ การเก็บค่าน้าประปา ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ในกิจการประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การใช้น้าประปา งานรับส่ง-เอกสาร รักษาความสะอาดภายนอกที่ทาการและโดยรอบอาคารที่ ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาพญา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
32. นายธีรพล เทียมทอง ตาแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ในกิจการประปาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการใช้น้าประปา งานรับส่ง -เอกสาร รักษาความสะอาดภายนอกที่ทาการและโดยรอบอาคารที่ ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาพญา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน
33. นางสุกัลยา ศรีเล็กดี ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
(เลขที่ตาแหน่ง 18-3-12-3205-001)
ตาแหน่งประเภท
วิชาการ
ชื่อสายงาน
ตรวจสอบภายใน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทา
สัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบปูองกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กาหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบาย
และแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัด สิ น ใจหรื อ แก้ ปญ ญ หาที่ ย าก และปฏิบั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย หรื อ ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปญญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบความถูก ต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชีพัสดุทรัพย์สินเพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่าง
ถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน พัสดุ
ทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.3 จัดทากระดาษทาการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
1.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการบริหาร
งบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปประกอบการ
จัดทาแผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้น
จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ
เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
และนาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดต่อไป
1.7 ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการ ตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผู กพัน
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้
1.10 ร่วมจัดทาคู่มือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่ ว มด าเนิน การวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ โครงการของ
หน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก หรื อ กอง และแก้ ไ ขปญ ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเปู า หมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่ว ยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
2.3 วางแผนการกาหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจาปี ด้านการเงิน บัญชี พัส ดุ
งบประมาณ เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ปูองกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนา ผู้ ใต้ บังคั บบัญชาให้ ปฏิบัติง านเป็นไปตามระเบีย บ
กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและให้คาปรึ กษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็ นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด ไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะนา ตอบปญญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิ ดชอบในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานเพื่อให้ สอดคล้ องและสนับ สนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้คาแนะนาในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาดให้ลดน้อยลง
4.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
และเจ้าหน้าที่ระดับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ให้ ผู้ ที่ได้ รั บ มอบหมายงานปฏิบัติ ห น้าที่ ต ามที่ได้ รับมอบหมาย ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคั บ
หนังสือสั่งการ และคาสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด มิให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการ หากมีปญญหาอุปสรรค
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นทราบโดยด่วน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา

