
 

   

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ที่  677 / ๒๕๖3 

เรื่อง  มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ส ำนักงำนปลัด 
 ********************* 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                 
มีผู้รับผิดชอบงำนแต่ละต ำแหน่ง  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๖๐  วรรคแรก  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทยที่  มท.๐๓๑๘/ว ๓๙๓๕ ลงวันที่  ๔  ธันวำคม  ๒๕๔๙  เรื่อง  แบ่งหน้ำที่กำรงำนให้กับ
พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอยกเลิกค ำสั่งฯ ที่ 374/2562  ลงวันที่  
1 ตุลำคม 2562 จึงมอบหมำยงำนในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัด ตำมรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

นำยอนุชำ  จินดำวณิชย์   ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  (นักบริหำรงำน 
ท้องถิ่น ระดับกลำง) เลขที่ต ำแหน่ง  32 3 00 1101 001  เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  รองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บำงเดื่อ มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังต่อไปนี้ 

บริหำรงำนในฐำนะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะงำนบริหำรงำนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำ กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนสูง มำก โดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำนวนมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้  
1. ด้ำนแผนงำน  

1.1 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ ควำม 
คำดหวังและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1.2 บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลงำน กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรตรวจสอบ
งำนเพ่ือให้เกิดกำรจัดแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.3 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนตำมภำรกิจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม  รวมทั้งวำงแผนแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน  กำรปรับกลไกวิธี
บริหำรงำน กำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ตลอดจนแนวทำงปรับปรุงกฎเกณฑ์ มำตรกำร มำตรฐำนในเรื่องต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรกำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมต้องกำรของ
ประชำชน  
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1.4 ก ำกับ ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำง แนวนโยบำย กลยุทธ์  
แผนงำน โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

1.5 วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมข้ันตอนและน ำนโยบำยของผู้บริหำรไปปฏิบัติ  
เพ่ือให้งำนสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์  

1.6 ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับแผนงำนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้กับผู้บริหำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด้ำนบริหำรงำน  
2.1 สั่งรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ  

แก้ปัญหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ีอให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้  

2.2 ปรับปรุงแนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน  

2.3 ก ำกับตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค เพ่ือให้ 
งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.4 เสนอควำมเห็นหรือช่วยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภำวกำรณ์ของ
ประเทศและควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ  

2.5 ก ำกับและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี และค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยที่รับผิดชอบก ำหนดไว้  
ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  

2.6 ก ำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม 
ให้แก่ประชำชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจและอ ำนวยควำมเป็น
ธรรมให้แก่ประชำชน  

2.7 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐำนะผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น หรือกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง  

2.8 ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนฝ่ำยบริหำรสภำและส่วนรำชกำรเพ่ือก ำหนดกรอบกำร 
บริหำรงบประมำณของหน่วยงำนหรือตำมแผนงำนให้ตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  

2.9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ เอกชน ประชำสังคมในระดับผู้น ำที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือหรือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติรำชกำร  

3. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
3.1 ปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น เพ่ือกำรบริหำรงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม  
3.2 ช่วยวำงแผนอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกฎหมำย  
3.3 ช่วยบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงได้อย่ำงเป็นธรรม  
3.4 ก ำกับดูแล อำนวยกำร ส่งเสริมและเผยแพร่งำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำงๆ  

เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกร และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้บริกำรประชำชน 
ภำรกิจกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและภำรกิจอ่ืนๆ  
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3.5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำและ 
ชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่  ในประเด็นที่มีควำมซับซ้อน  และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุน         
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ  

4. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  
4.1 วำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 บริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพและ 
ควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วข้อง  

4.3 วำงแผนกำรจัดท ำ และบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิด 
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ สนองตอบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนตำมแผนพัฒนำ  

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

นำงสำวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์  ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำน  
ท้องถิ่น) บริหำรท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต ำแหน่ง 32 3 00 1101 00๒  เป็นผู้ช่วยปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงเดื่อ รับผิดชอบควบคุมดูแล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่นำยกฯ      
สั่งกำร เกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำล กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ รวมทั้งมี
อ ำนำจหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง) ดังนี้ 
   บริหำรงำนในฐำนะรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีลักษณะงำนบริหำรงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควำมยำกและคุณภำพของงำนสูง โดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและปกครอง  
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจำนวนมำกพอสมควร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
   โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนแผนงำน  
1.1 ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ให้สอดคล้องกับทิศทำง นโยบำย ยุทธศำสตร์ ควำม 

คำดหวังและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข้อบัญญัติต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  

1.3 บริหำรจัดกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประเมินผลงำน กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรตรวจสอบ
งำนเพ่ือให้เกิดกำรจัดแผนพัฒนำพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.4 วำงแผนแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน กำรปรับกลไกวิธีบริหำรงำน กำรก ำหนดแนว 
ทำงกำรจัดสรรและกำรใช้ทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมที่ได้รับมอบหมำย  ตลอดจนแนวทำงปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มำตรกำร มำตรฐำนในเรื่องต่ำงๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
สูงสุดทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  

1.5 ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมทิศทำง แนวนโยบำย กลยุทธ์ แผนงำน  
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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1.6 วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมข้ันตอนและน ำนโยบำยของผู้บริหำรไปปฏิบัติ  
เพ่ือให้งำนสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์  

1.7 ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับแผนงำนกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้กับผู้บริหำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด้ำนบริหำรงำน  
2.1 ช่วยสั่งรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ  

แก้ปัญหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ีอให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้  

2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน  

2.3 ช่วยก ำกับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบจำกส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค  
เพ่ือให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2.4 เสนอควำมเห็นหรือช่วยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำร เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.5 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐำนะผู้แทนองค์กร 
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือกำรพิจำรณำให้ควำมเห็น หรือกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง  

2.6 ประสำนงำนฝ่ำยบริหำร สภำ ฯ และส่วนรำชกำร เพ่ือกำหนดกรอบกำรบริหำร 
งบประมำณ (ตำมหน่วยงำนหรือตำมแผนงำนให้ตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงบประมำณ)  

2.7 ก ำกับและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี และค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยองค์กำรบริหำรส่วน 
ท้องถิ่นทีร่ับผิดชอบก ำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  

2.8 ก ำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ด้ำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมเป็นธรรม 
ให้แก่ประชำชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอควำมเป็นธรรม เพ่ือน ำเสนอผู้บังคับบัญชำประกอบกำรตัดสินใจ
เพ่ืออ ำนวยควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน  

2.9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ เอกชน ประชำสังคมในระดับผู้น ำที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือหรือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติรำชกำร  

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือกำรบริหำรงำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม  
3.2 ช่วยวำงแผนอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกฎหมำย  
3.3 ช่วยบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ 

ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงได้อย่ำงเป็นธรรม  
3.4 ก ำกับดูแล อ ำนวยกำร ส่งเสริมและเผยแพร่งำนวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบต่ำงๆ  

เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของบุคลำกร และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน  กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย กำรอำนวยควำมยุติธรรมและภำรกิจอ่ืนๆ  
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3.5 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำและ 

ชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ  
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  

4.1 ช่วยวำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของ 
หน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส่วน
รำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ช่วยในกำรบริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  

4.3 ร่วมวำงแผนกำรจัดท ำและบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพ่ือให้สนองตอบปัญหำ 
ควำมต้องกำรของประชำชนตำมแผนพัฒนำ  

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
    

 ส ำนักปลัด แบ่งงำนออกเป็น ๘ งำน ดังนี้ 
๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป  
๒. งำนนโยบำยและแผน 
๓. งำนกฎหมำยและคด ี
๔. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๕. งำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๖. งำนสวัสดิกำรสังคม 
๗. งำนกิจกำรสภำ 
๘. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
  นำยโชคภิวัฒน์  กุศลสร้ำง ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง 32 3 01 2101 001  เป็นผู้ช่วยและเลขำนุกำรปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็ก หรือ 
ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี ้ 
1. ด้ำนแผนงำน  

1.1 ร่วมวำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงำนด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน งำนทะเบียนรำษฎร์และ
งำนบัตรประจ ำตัวประช ำชน หรืองำนรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ เพ่ือเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 ร่วมจัดท ำแผนหรือโครงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร 
ต่ำงๆ ซึ่งอำจจะเป็นนโยบำยแผนงำนและโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรบริหำรหรือควำมมั่นคง
ของประเทศ เพ่ือให้เกิดกำรน ำเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำแผนงำนหรือโครงกำรอ่ืนๆ ในอนำคตต่อไป  
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1.3 ร่วมติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ 
แผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  

1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ 
ระบบงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำนงำนนโยบำยและแผน ด้ำนงำนบริหำรทั่วไป งำนสนับสนุน   
งำนเลขำนุกำร งำนนโยบำยและแผน หรืองำนรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง หรือส่วนรำชกำรใด
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ  

1.5 ค้นคว้ำประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้ใหม ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนในภำรกิจของ 
หน่วยงำนในภำพรวมเพ่ือน ำมำปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกข้ึน  

2. ด้ำนบริหำรงำน  
2.1 ควบคุมดูแลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ข้อบัญญัติงบประมำณเพ่ิมเติม  

และกำรโอนเปลี่ยนระบบงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณท่ีเหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำรกิจตำมกฎระเบียบและเวลำที่ก ำหนดไว้  

2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ และประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ได้แผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบำยของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด      
สภำเทศบำล หรือสภำต ำบล รัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.3 ควบคุมดูแลกำรวิเครำะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสำร และผลงำนทีเ่กี่ยวข้องกับงำน 
ด้ำนนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรท ำงำนของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจสูงสุด  

2.๔ พิจำรณำอนุมัต ิอนุญำต กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือให้ 
บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ก ำหนด  

2.๕ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลกำรจัดกำร 
งำนต่ำงๆ หลำยด้ำนของหน่วยงำนสนับสนุน เช่น งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม 
งำนบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งำนท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอ่ืนๆ งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคล
ต่ำงๆ งำนติดตำมผลงำน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งำนเป็นไปตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ทันเวลำและตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริหำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สูงสุด  

2.๖ มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนิติกำร งำนระเบียบ 
และสัญญำ เพ่ือให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.๗ มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนบริหำรและพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล เพ่ือบริหำรงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำและใช้ประโยชน์
จำกบุคลำกรในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.๘ มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนนโยบำยและแผน 
หรืองำนจัดระบบงำน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่มีเป้ำหมำยและ 
มีประสิทธิภำพสูงสุด  
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2.๙ มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงำนประชำสัมพันธ์  

เพ่ือให้เกิดกำรสื่อสำรภำยในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดกำรสื่อสำรภำยนอกที่สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  

2.๑๐ มอบหมำย วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงำนทะเบียนรำษฎร์ 
ต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย กำรแจ้งย้ำยที่อยู่ กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  
เพ่ืออ ำนวยกำรให้กำรให้บริกำรประชำชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.1๑ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร  

2.1๒ ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ 
คณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ  

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
3.1 จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือให้กำร 

ปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ 

เพ่ือให้เกิดควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ  
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  

4.1 วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย  
พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  

4.2 ร่วมหรือวำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
ทั้งด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรท ำงำน เพ่ือให้กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพคุ้มค่ำ และ
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำ
ด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกัน  

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำม 
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเปำ้หมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
 ๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  มอบหมำยให้  นำงสำวกนกกรณ์  สังฆบุญ  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร     
เลขที่ต ำแหน่ง  32 3 01 3101 001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) 
ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูง ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
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1. ด้ำนปฏิบัติกำร 

1.1  ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อท ำสรุปรำยงำนสนับสนุนกำรบริหำร 
ส ำนักงำนในด้ำนต่ำงๆ 

1.2  ช่วยวำงแผน ติดตำม และปฏิบัติงำนในส ำนักงำน เช่น กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดระบบงำน งำนรักษำ
ควำมปลอดภัย และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถบริหำรรำชกำรเกิดผลสัมฤทธิ์ ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

1.3  ควบคมุและดูแลกำรจัดเก็บ และกำรรักษำข้อมูลสถิติ เอกสำรหลักฐำน หนังสือ 
รำชกำร ระเบียบ และค ำสั่งต่ำงๆ ของหน่วยงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อ
กำรค้นหำ รวมทั้งเป็นหลักฐำนทำงรำชกำรที่ส ำคัญ 

1.4  ตรวจสอบกลั่นรองเรื่องที่มีประเด็นเก่ียวกับกฎหมำย ระเบียบหรือวิธีกำรปฏิบัติ  
เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยสั่งกำรของผู้บริหำร 

1.5  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กำรรับส่ง กำรลงทะเบียน กำร 
บันทึก กำรคัดแยกประเภทและกำรจัดส่งหนังสือ เอกสำรของทำงรำชกำร เพ่ือให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
สมบูรณ์ 

1.6  ดูแลจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ โดยต้องมีกำรเตรียมเอกสำร  
กำรน ำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำนพิธีกำร
ต่ำงๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำนรำชกำร 

1.7  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 

1.8  จัดงำนรัฐพิธี หรืองำนรำชพิธีต่ำงๆ เพ่ือให้งำนด ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สูงสุด 

1.9  ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งหัวหน้ำหน่วยงำน  
เพ่ือรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ 

1.10 วิเครำะห์และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผลกำรติดตำมและเร่งรัดกำร 
ปฏิบัติงำน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรำยงำนผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรในกำร
บริหำรงำน 

1.11 ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือกับผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือเป็นกำรให้ประชำชนเกิด 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสะดวกรวดเร็วในกำรท ำงำน 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนหรือโครงกำรของหน่วยงำน  

ระดับส ำนัก กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้น 

แก่สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
3.2  ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำน หรือบุคคล หรือหน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4. ด้ำนกำรบริกำร 

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่ 
หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนต่ำงๆ เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูล
และเกิดควำมเข้ำใจในงำน และหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

มอบหมำยให้ นำงส ำรำญ  สุมำนิต  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร     
เลขที่ต ำแหน่ง  32 3 01 3102 001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) 
ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนกำรบริหำรหรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
หรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญงำนสูงในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก 
และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
    1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร 

บุคคล เพ่ือเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

    1.2 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ และวิเครำะห์ข้อมูลบุคคล จัดท ำระบบสำรสนเทศ  
ทะเบียนประวัติ เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

   1.3 ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำวิธีกำร เครื่องมือเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินต่ำงๆ เช่น  
กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินคุณสมบัติและผลงำนของบุคคล    
เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

   1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูล 
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลบุคคลประกอบกำรก ำหนดนโยบำยหรือ กำร
ตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

  1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรและ  
ควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตร กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ และกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม  

1.6 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และร่วมจัดท ำโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำง 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน และกำรแบ่งงำนภำยในของหน่วยงำน เพ่ือให้มีโครงสร้ำงองค์กร 
โครงสร้ำงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และกำรแบ่งงำนภำยในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสำมำรถสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุภำรกิจหลักอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.7 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน เสนอแนะ เพ่ือกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรวำงแผน 
อัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1.8 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และด ำเนินกำร 
เกี่ยวกับกำรสรรหำและเลือกสรร ตั้งแต่กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือก กำรสอบแข่งขัน กำรโอน กำรย้ำย   
กำรเลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถให้ด ำรงต ำแหน่ง  

1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และร่วมจัดท ำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และทักษะควำมสำมำรถ 
ของต ำแหน่งงำน และก ำหนดระดับต ำแหน่งงำนให้สอดคล้องตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  เพ่ือสร้ำงควำม
ชัดเจนและมำตรฐำนของหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำน  และของแต่ละหน่วยงำน และให้เป็น
แนวทำงและเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร  

1.10 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรค่ำตอบแทน เพ่ือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรค่ำตอบแทนให้เกิดควำม
เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ  

1.11 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค ำ ข้อเท็จจริง เพ่ือด ำเนินกำรทำงวินัย  
กำรรักษำวินัยและจรรยำ  

1.12 ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน และแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้ำหน้ำที่ในระดับรองลงมำในสำยงำน  ผู้ร่วมงำน หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  

1.13 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ด้ำนกำรวำงแผน  
วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน และ 

แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่ 
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำน ที ่
เกีย่วข้องเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

4. ด้ำนกำรบริกำร  
4.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 

หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

4.2 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและชี้แจงแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำม
เขำ้ใจและสำมำรถพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้  

4.3 ด ำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับ กำร 
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพ่ือกำรประมวล วิเครำะห์และกำรน ำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ  

4.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ  
รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์น ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพ่ือกำรเรียนรู้ และกำรท ำควำม
เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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มอบหมำยให้  นำงสำวปิยะฉัตร  ธรรมประสม  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง  32 3 01 3103 001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง) ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือด้ำนวิจัยจรำจร  ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1 รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม และสถำนกำรณ์ 
เศรษฐกิจกำรเมือง และสังคม เพ่ือน ำมำสรุปเสนอประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร  

1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพ่ือวำงแผนก ำหนดแผนกำร
ปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้สำมำรถบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้  

1.3 วิเครำะห์นโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบำย แผนงำน และโครงกำร 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำ 
สำมป ีแผนกำรปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำร หรือ กิจกรรมได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1.4 ส ำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลกำรด ำเนินงำนและประเด็นปัญหำทำงเศรษฐกิจ  
กำรเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับกำรจัดท ำแผนงำน หรือก ำหนดยุทธศำสตร์  

1.5 ศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของ รัฐบำล และส่วน 
รำชกำรต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรเสนอแนะแนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจน   
กำรติดตำมประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน  

1.6 ประสำนและรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ เพ่ือประกอบกำรจัดท ำกระบวนงำนของกำร 
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
จำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

1.7 ประสำนและรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.8 ศึกษำ ส ำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเครำะห์ วิจัยและจัดท ำเอกสำรรำยงำน 
ต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรจรำจร และด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกำรจรำจร เพ่ือน ำมำประกอบในกำรวำงแผน
และด ำเนินกำรแก้ปัญหำ หรือปรับปรุงกำรจรำจร  

1.9 ช่วยด ำเนินกำรส ำรวจ ค ำนวณโครงสร้ำง และประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงซ่อมแซม รื้อย้ำย  
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในระบบขนส่งสำธำรณะทำงบก รวมทั้งประมำณกำรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำร
ก่อสร้ำงนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับและจัดหำแนวทำงในกำรบรรเทำปัญหำที่อำจเกิดข้ึน  

1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญำของผู้รับเหมำเอกชนในกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน 
สิ่งก่อสร้ำงทำงด้ำนกำรจรำจรทั้งทำงบกและทำงน้ำ เพ่ือให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงโปร่งใสและ
เป็นธรรม  

1.11 ช่วยพัฒนำระบบจรำจร ร่วมศึกษำหำข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทำงจรำจร เพ่ือน ำไปใช้เป็น 
ข้อมูลในกำรจัดระเบียบจรำจร  
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1.12 ประสำนงำน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจำกผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ จำก 

สภำวะภำยนอก จำกนโยบำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ 3 ปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมำะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที ่ 

2. ด้ำนกำรวำงแผน  
2.1 วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ 

โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
2.2 วำงแผนและร่วมด ำเนินกำรในคณะกรรมกำรในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน 

โครงกำรของหน่วยงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
2.3 วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

3. ด้ำนกำรประสำนงำน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 

ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
4. ด้ำนกำรบริกำร  

4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เก่ียวกับกำรจัดท ำแผนงำน 
โครงกำร  

4.2 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผน 
หรืองำนกำรจรำจร เพ่ือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  

4.3 จัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนค้นคว้ำวิจัยด้ำนกำรจรำจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรค้นคว้ำวิจัยและให้บริกำรข้อมูลกับประชำชน หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

  มอบหมำยให้  นำงนิตำ  สัมภวคุปต์  ต ำแหน่ง  นิติกรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง   
32 3 01 3105 001 มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) ดังนี้   
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนนิติกำร ปฏิบัติงำนที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1 พิจำรณำ ตีควำม ตอบข้อหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับระเบียบของทำง 
รำชกำรที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือหำทำงแก้ไขที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงำน  

1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพ่ือยกร่ำง แก้ไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ  
ประกำศ หรือค ำสั่งต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเหมำะสม  
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1.3 ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ เทศบัญญัต ิข้อบังคับ ประกำศ  

และค ำสั่งต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลไปวิเครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำ ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ 
ประกำศและค ำสั่งต่ำงๆ  

1.4 ศึกษำข้อมูล รวบรวม แสวงหำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย เสนอควำมเห็นในกำร 
ด ำเนินกำรเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร กำรร้องทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำเนินกำร
ใดๆ ตำมกฎหมำยปกครองที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำร  และกำรด ำเนินคดีของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง  

1.5 ช่วยให้ค ำปรึกษำ ตลอดจนให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นกับกำร 
ปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ  

1.6 ควบคุม และดูแลกำรตรวจทำนควำมถูกต้องของสัญญำ ร่ำงประกำศ หรือเอกสำรอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงำนนิติกำร เพ่ือให้เอกสำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎหมำย
ต่ำงๆ  

1.7 ควบคุม และดูแลกำรด ำเนินกำรทำงคดีต่ำงๆ เช่น กำรสอบสวนข้อเท็จจริง กำรติดตำม 
หลักฐำน กำรสืบพยำน เป็นต้น เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส  

2. ด้ำนกำรวำงแผน  
วำงแผนหรือร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำน และ 

แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่ 
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

4. ด้ำนกำรบริกำร  
4.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำร หรือ จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 

กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมำยหรือระเบียบดังกล่ำว และสำมำรถด ำเนินกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
รวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

4.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

4.3 เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดแก่ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือในโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำใจในกฎหมำย 
ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น และสำมำรถน ำไปเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้  

4.4 จัดเก็บข้อมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับงำน 
นิติกำร เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ และมำตรกำรต่ำงๆ  

๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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  มอบหมำยให้  นำงสำววรรณ์วิสำ  ยวงสำย    ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
เลขที่ต ำแหน่ง  32 3 01 4101 001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง) 
ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
โดยต้องก ำกับแนะนะตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรธุรกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนกำรธุรกำรปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1.1 วำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดอัตรำก ำลัง และงบประมำณของหน่วยงำนใน 

ควำมรับผิดชอบเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  1.2 มอบหมำยงำน ก ำกับดูแล และตรวจสอยกำรปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนพัสดุ 
งำนบริหำรทั่วไป เพ่ือให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  1.3 จัดท ำและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสำร ทะเบียนประวัติ หลักฐำนเกี่ยวกับ
บุคลำกร เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.4 จัดเตรียมแผนกำรจัดซื้อ จัดหำ อนุมัติ ก ำหนดแผนกำรจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ประจ ำปี 
เพ่ือให้กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 
  1.5 ควบคุม และดูแลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดหำ กำรจัดเก็บ กำรรักษำ กำร
เบิกจ่ำย กำรลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่ เพ่ือให้มีสภำพพร้อมใช้งำน
และสนับสนุนกำรปฏิบัติได้อย่ำงเต็มที่ 
  1.6 ควบคุม และดูแลกำรรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลกำรบันทึก กำรลงเวลำ วันลำ กำร
ฝึกอบรม และกำรสรุปเวลำกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของบุคลำกรและลูกจ้ำง เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนสรุปกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ถูกต้อง และตรงตำมระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
  1.7 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม สัมมนำ บันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีหลักฐำนในกำรประชุม 
  1.8 พัฒนำงำน ปรับปรุงระบบงำนในควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงำนมีควำมสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  1.9 ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เอกชนหรือประชำชนเพ่ือขอควำมช่วยเหลือ หรือ
ควำมร่วมมือในงำน อันเป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำน 
  1.10 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำน
งบประมำณ งำนประชำสัมพันธ์ และงำนประชุม เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
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 2. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
  2.1 ควบคุมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  2.2 ติดตำมประเมินผล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับ
รองลงมำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 3. ด้ำนกำรบริกำร 
  3.1 ติดต่อประสำนงำนหับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ เพื่อให้ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนกำรปฏิบัติ
ภำรกิจของหน่วยงำน 
  3.2 อ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนและผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับควำมสะดวก 
รวดเร็ว ตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
  3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำหรือชี้แจงเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและร่วมมือปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย   
 
  มอบหมำยให้ นำยสำโรจน์  บุญปัด ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 32 3 01 4805 001  มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบหลัก(ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง) ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ โดยต้อง
ก ำกับแนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำง
ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่รับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1.1 ควบคุม ก ำกับด ำเนินกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ตรวจตรำ รับแจ้งเหตุ เช่น  

อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย และบรรเทำควำมเสียหำยใน
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

1.2 ด ำเนินกำรระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ กำรกู้ภัยกำร 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำรรับมือกับเหตุร้ำยในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือควำมปลอดภัยและบรรเทำควำมเสียหำยที่
เกิดข้ึน 

1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยำนพำหนะต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนกำร 
ปฏิบัติงำนอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนได้ทันท่วงที และให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.4 รวบรวม จัดท ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น ส ำรวจแหล่งน้ ำ เส้นทำง 
จรำจร แหล่งชุมชนต่ำงๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท ำแผนป้องกันรับสถำนกำรณ์ 
และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงสะดวกและทันต่อเหตุกำรณ์ 
 



๑๖ 
 

 
1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำรำยงำน บันทึกและสถิตข้อมูลต่ำงๆ ในงำนป้องกันบรรเทำ 

สำธำรณภัย เพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
1.6 ศึกษำค้นคว้ำ ติดตำมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ 

ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
1.7 ปฏิบัติงำนและสนับสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 
 2. ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
  2.1 ก ำกับดูและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้อง 
  2.2 วำงแผน ควบคุม ดูแล มอบหมำยงำน แก้ผู้ใต้บังคับบัญชำเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 3. ด้ำนกำรบริกำร 
  3.1 ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 
  3.2 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบข้อหำรือ ตลอดจนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน และ
ประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
  3.3 เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำน 
หรือส่วนรำชกำร เพื่อน ำมำพัฒนำหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรต่อไป 
  3.4 ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
หน่วยงำนต่ำงๆ และประชำชน รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงำนมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น 
 4. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย อำทิเช่น    

4.1 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน บร 4442 พระนครศรีอยุธยำ  
พร้อมดูแลบ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ให้อยู่ในสภำพที่ดี และใช้ประโยชน์ได้
ทุกขณะ 

4.2 ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถกระบะบรรทุก ทะเบียน 83-1402 พระนครศรีอยุธยำ พร้อมดูแล  
บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ให้อยู่ในสภำพที่ดี และใช้ประโยชน์ได้ทุกขณะ 
 

มอบหมำยให้  นำงสำวรัตนำ  สมงำม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ (ลูกจ้ำงประจ ำ)        
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก เช่นเดียวกับนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร (ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง) ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  
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1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร   

1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำงำนด้ำน 
กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำน 
กำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  

1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง กำรยุบรวมสถำนศึกษำ เพ่ือประกอบกำร 
พิจำรณำจัดตั้ง หรือยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.4 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

1.5 ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที ่
ก ำหนด เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ
กำรจัดกำรศึกษำ  

1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร ศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  

1.8 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  
เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ  

1.9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร  

1.10 ประสำนและร่วมด ำเนินกำรเรื่องกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรือ 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัด 

1.11 ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณ 
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ เพ่ือให้
เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมี 
กำรเติบโตที่ถูกต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย  

1.13 จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ  
ศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซึ่ง
มรดกล้ำค่ำของท้องถิ่น  

1.14 ศึกษำ และตดิตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับงำนกำรศึกษำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ด้ำนกำรวำงแผน  
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ 

โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
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3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด 
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

4. ด้ำนกำรบริกำร  
4.1 จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและ  

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง  
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้คำแนะน ำปรึกษำเบื้องต้น 

แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป  
4.3 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเก่ียวกับ 

กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนวทำงกำร
เลือกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป  

4.4 เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ  เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ       
กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศท่ี 
เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน  และใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ  

5. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

มอบหมำยให้  นำงสำวจำรุณี  มีชิตสม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน ดังนี้ 

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร สำรบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำร
ที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำน     
ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
1.1 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป ได้แก่ กำรรับ – ส่งหนังสือ กำร 

ลงทะเบียน รับหนังสือ กำรร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรบันทึกข้อมูล กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน และกำร
พิมพ์เอกสำร จดหมำย และหนังสือรำชกำรต่ำงๆ กำรเตรียมกำรประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ  
ด ำเนินไปด้วยควำมสะดวกเรียบร้อยตรงตำมเป้ำหมำยมีหลักฐำนตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อ 
กำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลำปฏิบัติรำชกำร รำยชื่อพนักงำน  
ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกร เอกสำรอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำส ำหรับ  
ใช้เป็นหลักฐำนตรวจสอบได้  
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1.4 ตรวจสอบ และสอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำร หนังสือ และจดหมำยต่ำงๆ ที ่

เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำเอกสำรทั้งหมดมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และปรำศจำกข้อผิดพลำด  
1.5 จัดท ำและแจกจ่ำย ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ 

แจ้งให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องรับทรำบ หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไป  
1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่ของหน่วยงำน เช่น  

กำรจัดเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดท ำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ กำรดูแลรักษำยำนพำหนะและ
สถำนที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมี
ควำมพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  

1.7 กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เช่น เอกสำรตรวจรับรองมำตรฐำน(ธรรมำภิบำล)  
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ เพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  

1.8 จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้กำรประชุม 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีหลักฐำนในกำรประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด ำเนินกำรผลิตเอกสำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประชุม กำรฝึกอบรม 
สัมมนำ นิทรรศกำร และโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เอกสำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตรงต่อเวลำ  

1.10 ปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เช่น จัดเตรียมเอกสำรเพื่อเปิดเผย ตำม พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่ำวสำร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  

1.11 อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อ และประสำนงำนกับทุกส่วนงำนของหน่วยงำน ในเรื่องกำร 
ประชุม และกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และ
บรรลุวัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำน
งบประมำณ งำนประชำสัมพันธ์ และงำนประชุม เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  

2. ด้ำนกำรบริกำร  
2.1 ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำในเบื้องต้นแก่บุคลำกร ประชำชน ผู้ที่มำติดต่อ และหน่วยงำน 

ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ 

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  
2.3 ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติ 

หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย อำทิเช่น ให้ช่วยเหลืองำนของ 

กองคลัง ตำมท่ีผู้อ ำนวยกำรกองคลังมอบหมำย 
 

มอบหมำยให้  นำยอภิชำ  เนื้อเย็น  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน 
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่นเดียวกับเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ        
สำธำรณภัย ระดับปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 



๒๐ 
 

 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ  

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

1.1 ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันระวังและบรรเทำสำธำรณภัย ตรวจตรำ รับแจ้งเหตุ เช่น  
อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย และภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย และบรรเทำควำมเสียหำยใน
ด้ำนชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  

1.2 เฝ้ำระวัง ตรวจตรำ และฝึกซ้อมกำรรับมือกับเหตุร้ำยในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ือดำเนินกำร 
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุกำรณ์  

1.3 จัดตรียม ดูแล บ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ ์ตลอดจนยำนพำหนะต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพ 
พร้อมใช้ในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนได้ทันท่วงทีและให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.4 รวบรวม จัดท ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น ส ำรวจแหล่งน้ำ เส้นทำง 
จรำจร แหล่งชุมชนต่ำงๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท ำแผนป้องกันรับสถำนกำรณ์ 
และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงสะดวกและทันต่อเหตุกำรณ์  

1.5 จัดท ำรำยงำน บันทึก และสถิติข้อมูลต่ำงๆ ในงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือ 
รำยงำนผู้บังคับบัญชำ  

1.6 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.7 ปฏิบัติงำน และสนับสนุนงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้  

2. ด้ำนกำรบริกำร  
2.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่มี 

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง  
2.2 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนป้องกันและ 

บรรเทำสำธำรณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงำนรำชกำร หรือเอกชน และประชำชนทั่วไป เพ่ือให้
เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง  

2.3 ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรปฏิบัติงำนและก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน  

2.4 ให้บริกำรรับแจ้งเหตุสำธำรณภัย เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วทั่วถึง  
3. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย  

 
มอบหมำยให้  นำงสำวจีรำนุช  โพธิกุล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก    

มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
                    - ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัยเกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ก่อนวัยประวัยศึกษำ 
                     -ให้ควำมรู้  ควำมคิด  ควำมประพฤติ  ควำมพร้อม  และจัดแนวประสบกำรณ์ให้เด็กมีควำม 
พร้อมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก 
                     -งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 



๒๑ 
 

 
                    มอบหมำยให้  นำงณัฐฌำ  ประเสริฐผล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบดังนี้ 
                    -ปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัยเกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูเด็ก  ก่อนวัยประวัยศึกษำ 
                     -ให้ควำมรู้  ควำมคิด  ควำมประพฤติ  ควำมพร้อม  และจัดแนวประสบกำรณ์ให้เด็กมีควำม 
พร้อมสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก 
                     -งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
  มอบหมำยให้ นำยวีระพงษ์  สมงำม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                    - ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ ทะเบียน กจ.๙๔๕ ดูแลรักษำรถยนต์ บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำด
รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ให้อยู่ในสภำพที่ดี และใช้ประโยชน์ได้ทุกขณะ 
                    - ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

มอบหมำยให้ นำยสมพร  บุญเกิน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับ 
เครื่องจักรกลขนำดเบำ (พนักงำนขับรถบรรทุกขยะ) มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                    - ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน  81-9136 พระนครศรีอยุธยำ ดูแลรักษำรถ 
บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดรถ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ให้อยู่ในสภำพที่ดี และใช้ประโยชน์ได้ทุกขณะ 
                    -  จัดเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำรและบ้ำนเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยและน ำขยะมูลฝอยไป
ท ำลำย 
                    -  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

มอบหมำยให้ นำยบุญรอด  แก้วสุก  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง ยำม 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ปฏิบัติงำนอยู่ยำมเฝ้ำสถำนที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของ 

ทำงรำชกำรและควำมเรียบร้อยในบริเวณสถำนที่ดังกล่ำว หรืองำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน  ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด  ตำมระเบียบฯ  มิให้
เกิดควำมบกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้  หำกมีปัญหำอุปสรรค  ให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
โดยทันท ี

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 

 
         สั่ง  ณ  วันที่  2  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

                  
 

               (นำยบ ำรุง  โพธิ์ศิลำ) 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
 


