
 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ที่ 629/2560 

     เรื่อง  การก าหนดอ านาจหน้าที่ ผูร้ับผิดชอบตามโครงสร้างสว่นราชการ  

      และการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล จอมหมอกแก้ว  ได้ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี รอบ

ปีงบประมาณ 25 61  – 25 63 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 25 60  ตลอดจนได้ก าหนด

โครงสรา้งสว่นราชการและการแบ่งงานภายใน และการจัดบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งตามกรอบแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ไปแล้ว  นั้น 

   เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย มีประสทิธิภาพ จงึก าหนดผูร้ับผิดชอบหลักและผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงสร้างสว่นราชการ

และการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว ดังนี ้

   1. นายดิเรก วาสนา ต าแหน่ง ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  (นัก

บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  12-3-00-1101-001 รับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบัติ

ราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของสว่นราชการในองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เรง่รัด ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสว่นราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งรองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและปฏิบัติหน้าที่อื่น

ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านแผนงาน  

   1.1 ก าหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ์ ความ

คาดหวังและเปูาหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หรอืการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

   1.2 บริหารจัดการใหเ้กิดการมีสว่นร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การประเมนิผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบ

งานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมอืงพัทยาที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  
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   1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรอืองค์ความรูใ้หม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน 

การก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใชท้รัพยากรหรอืงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจน

แนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตา่งๆ ที่รับผดิชอบ เพื่อให้การบริหารการ

ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และความตอ้งการ

ของประชาชน  

   1.4 ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ ์ แผนงาน 

โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

   1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผูบ้ริหารไปปฏิบัติ  เพื่อให้

งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

   1.6 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการตา่ง ๆ ให้กับนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

2. ด้านบริหารงาน  

   2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผ้ลการปฏิบัติราชการบรรลุ

เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดไว้  

   2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติในเรื่องตา่งๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน  

   2.3 ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

   2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนนิการตา่งๆ ตามภารกิจขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของ

ประเทศและความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคัญ  

   2.5 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผดิชอบก าหนดไว้ ให้

เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

   2.6 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรม

ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็น

ธรรมใหแ้ก่ประชาชน  

   2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตา่งๆ ตามที่ได้รับแตง่ตัง้หรอืในฐานะผูแ้ทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรอืการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

   2.8 ให้ค าปรึกษาและประสานงานฝุายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อก าหนดกรอบการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงานหรอืตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ   
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   2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือหรอืแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  

3. ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

   3.1 ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม   

   3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  

   3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่

ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งได้อย่างเป็นธรรม  

   3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

เกิดการเรยีนรู้รว่มกันของบุคลากร และเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน  ภารกิจ

การรักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ  

   3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและช้ีแจง

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มคีวามซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  

4. ด้านการบรหิารทรัพยากรและงบประมาณ  

   4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากรขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ บรรลุเปูาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพและ

ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

   4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ สนองตอบปัญหาความตอ้งการของประชาชนตามแผนพัฒนา   

   2.นายบัญชา   พูลผล  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว (นัก

บริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 12-3-00-1101-002 เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วมอบหมาย ช่วยบริหารงานองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ 

มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่มหีนา้ที่ความรับผดิชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหนว่ยงานหลาย

หนว่ยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
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1. ด้านแผนงาน  

   1.1 ร่วมก าหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ์ ความ

คาดหวังและเปูาหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติตา่งๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น  

   1.3 บริหารจัดการใหเ้กิดการมีสว่นร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซือ้จัดจา้ง การประเมนิผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบ

งานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  

   1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการ

จัดสรรและการใชท้รัพยากรหรอืงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ 

มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตา่งๆ ในที่รับผดิชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพสูงสุดทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น  

   1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ ์ แผนงาน 

โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

   1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผูบ้ริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้

งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์  

   1.7 ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการตา่ง ๆ ให้กับผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ด้านบริหารงาน  

   2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 

แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผ้ลการปฏิบัติ

ราชการบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดไว้  

   2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ

ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน  

   2.3 ช่วยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้

งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนนิการตา่งๆ ตามภารกิจของส่วน

ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตา่งๆ ตามที่ได้รับแตง่ตัง้หรอืในฐานะผูแ้ทนองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรอืการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
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   2.6 ประสานงานฝุายบริหาร สภาฯ และส่วนราชการ เพื่อก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณ 

(ตามหนว่ยงานหรอืตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนางบประมาณ )  

   2.7 ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นที่รับผดิชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

   2.8 ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรม

ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผูบ้ังคับบัญชาประกอบการ

ตัดสินใจเพื่ออ านวยความเป็นธรรมใหแ้ก่ประชาชน  

   2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือหรอืแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ  

3. ด้านการบรหิารงานทรัพยากรบุคคล  

   3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขดีความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม   

   3.2 ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย  

   3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่

ข้าราชการ ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งได้อย่างเป็นธรรม  

   3.4 ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้

เกิดการเรยีนรู้รว่มกันของบุคลากร และเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการให้บริการประชาชน การรักษาความ

สงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ  

   3.5 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและช้ีแจง

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

   4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากรของ

หนว่ยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

ส่วนราชการในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

   4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและความคุ้มคา่และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

   4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อให้สนองตอบปัญหา

ความตอ้งการของประชาชนตามแผนพัฒนา  

 

 

 

 



 

6 ส านักปลัด 
   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้

ก าหนดให้เป็นหน้าที่กอง หรอืส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและ

เร่งรัดการปฏิบัติราชการของสว่นราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ

แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ม ี

   3. นางสาวปรมาพร  เมฆขยาย  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับ

ต้น) เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-2101-001  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการวางแผน บริหารจัดการจัด

ระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหา

ในงานของหน่วยงานที่รับผดิชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผดิชอบและคุณภาพของงานสูง โดยมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

งานธุรการ 

ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบ ให้นางสาว อารสิรณ์ ค ามา  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  เลขที่

ต าแหน่ง 12-3-01-3101-001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมีนางสาวธัญญลักษณ์ แก้วสุวรรณ  

ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหนา้ที่ ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 

รับหนังสอื การรา่งโต้ตอบหนังสอืราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงนิ และการพิมพ์

เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตา่งๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ 

ด าเนนิไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเปูาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

   2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ

ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

   3. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เชน่ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล

จ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาส าหรับใช้

เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

   4. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงาน เพื่อให้แนใ่จว่าเอกสารทั้งหมดมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผดิพลาด  

   5. จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรอืระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้

หนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรอืดาเนนิการตา่งๆ ต่อไป  

   6. ด าเนนิการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑย์านพาหนะ และอาคารสถานที่ของหนว่ยงาน เชน่ การ

จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ

สถานที่ เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี

ความพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  
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   7. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน่ เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

   8. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

   9. จัดเตรียม และด าเนนิการผลิตเอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 

นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใชใ้นการด าเนินงานต่างๆ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

   10. ปฏิบัติงานศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร เชน่ จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร 

เพื่อให้ผู้ที่ตอ้งการขอ้มูลข่าวสารรับทราบข้อมูลขา่วสาร  

   11.อ านวยความสะดวก ติดตอ่ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ

ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และ

บรรลุวัตถุประสงค์  

   12.ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 

งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   13.ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบือ้งตน้แก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ี่มาติดตอ่ และหนว่ยงานตา่งๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มคีวามรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

   14.ติดตอ่ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  

   15.ให้บริการขอ้มูลแก่ผู้มาติดตอ่ราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป  

   16.ผลติเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนว่ยงาน  

   17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานบริหารทั่วไป 

   5 .นางสาวอารสิรณ์ ค ามา ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-

3101-001 เป็นผู้รับผดิชอบดังนี้ 

   1 . ศกึษา วิเคราะหเ์กี่ยวกับข้อมูล สถิต ิเพื่อท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน

ต่างๆ  

   2. ช่วยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสานักงาน เชน่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน

บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษา

ความปลอดภัย และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย

ที่ก าหนด  
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   3. ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 

ระเบียบ และค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มขี้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อการ

ค้นหา รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่ส าคัญ  

   4. ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มปีระเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรอืวิธีการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้

เกิดขอ้ผดิพลาดในการวินจิฉัยสั่งการของผูบ้ริหาร  

   5. ตรวจสอบการดาเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน การบันทึกการ

คัดแยกประเภท และการจัดสง่หนังสอื เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์  

   6. ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตา่งๆ โดยต้องมกีารเตรียมเอกสาร การนา

เสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรอืงาน พิธีการ

ต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของหนว่ยงานราชการ  

   7. ด าเนนิการเกี่ยวกับการตดิต่อกับหนว่ยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ

เปูาหมายตามที่ก าหนด  

   8. จัดงานรัฐพิธี หรอืงานราชพิธีต่างๆ เพื่อให้งานด าเนนิการไปอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

   9. ติดตามการปฏิบัติตามมตขิองที่ประชุม หรอืการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหนา้หนว่ยงาน เพื่อการ

รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  

   10.วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งเรื่องรอ้งเรียนตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารในการ

บริหารงาน  

   11.ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกับผูม้าติดตอ่ราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

และสะดวกรวดเร็วในการท างาน  

   12. วางแผนหรอืร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรอืโครงการของหน่วยงาน  

ระดับ ส านัก กอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   13.ประสานการท างานรว่มกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้งตน้แก่สมาชิก

ในทีมงานหรอืหนว่ยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

   14.ให้ข้อคดิเห็นหรอืค าแนะน าเบือ้งตน้แก่สมาชิกในทีมงาน หรอืบุคคล หรอืหนว่ยงาน ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   15. ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ แก่

หนว่ยงานราชการส่วนท้องถิ่น หนว่ยงานตา่งๆ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ข้อมูล และเกิดความเข้าใจในงาน และหนว่ยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

   6. นายสังเวียน ผาค า ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติ

หนา้ที่และมีความรับผดิชอบดังนี้ 

   1. ท าหนา้ที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง  ดูแลบ ารุงรักษารถยนต์สว่นกลางและรถจักรยานยนตข์อง 
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ส านักงานปลัดใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ ดังนี้ 

    1. รถยนต์อซีูซุ  หมายเลขทะเบียน บย - 5237 เชยีงราย  

    2. รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน  กจ. –940 เชยีงราย  

   2. เปิด-ปิดอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

   3.แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในการใชร้ถยนต์ 

   4. งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ท างานและทรัพย์สินของทาง  

ราชการ 

   5. การรับ-ส่งหนังสือราชการ 

   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานการเจ้าหน้าที่ 

   7. นางสาวพัชรนิทร์ ไต๋เจริญ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ต าแหน่ง  12-3-01-

3102-001 เป็นผู้รับผดิชอบดังนี้ 

   1. ศกึษา รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรอื

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

   2. ศกึษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหข์้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 

เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   3. ศกึษา รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความตอ้งการและ ความจ าเป็น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ 

และการจัดสรรทุนการศกึษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

   4. ศกึษา รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลดา้นจ าแนกต าแหนง่และประเมินผลก าลังคนต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสรา้งหน้าที่ความรับผดิชอบของแตล่ะหน่วยงาน

และการแบ่งงานภายในให้มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

   5. ศกึษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหง์าน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการวางแผน

อัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   6. ศกึษา รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลดา้นการจัดทาหนา้ที่ความรับผดิชอบ  ทักษะ สมรรถนะของ

ต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหนา้ที่และความรับผดิชอบ  เพื่อความชัดเจนและ

เหมาะสม ในหน้าที่ความรับผดิชอบของแตล่ะต าแหน่งงาน  

   7. ศกึษา รวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑก์ารบริหาร ผลการ

ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

   8. ศกึษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการด าเนินการ ทางวินัย 

การรักษาวินัยและจรรยา 
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   9. ศกึษา วิเคราะหข์้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  

   10.ด าเนนิการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแตก่ารสอบคัดเลือก การคัดเลือก 

การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแตง่ตัง้ผู้มคีวามรู้ ความสามารถ

ให้ดารงต าแหน่ง  

   11.ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   12.ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน  เพื่อให้ เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

   13.ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหนว่ยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   14.ให้ค าแนะน า ชีแ้จง ตอบปัญหาเบือ้งตน้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงาน

หรอืเจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรอืประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   15.ให้บริการขอ้มูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการตา่งๆ  

   16.ด าเนนิการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน  เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

   17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

 (1) ช่วยเหลืองานจัดการเลอืกตั้ง 

     (2) ช่วยเหลืองานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

งานนโยบายและแผน 

   8. นายเอกภพ วงค์เที่ยง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-

3103-001 เป็นผู้รับผดิชอบ  โดยมี นางสาวธนาพร ฟองสมุทร ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยใน

การปฏิบัติหนา้ที่และมีความรับผดิชอบดังนี้ 

   1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์

เศรษฐกิจการเมอืง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเปูาหมายขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การบริหาร  

   2. รวบรวมข้อมูล และศกึษาวิเคราะหเ์บือ้งตน้ เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการ

ปฏิบัติงานหรอืโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

   3. วิเคราะหน์โยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 

ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรอื กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  
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   4. ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลขอ้มูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ  

การเมอืง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรอืก าหนดยุทธศาสตร์  

   5. ศกึษาวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ

ต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรแ์ละนโยบาย  ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผลใหส้อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  

   6. ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวเิคราะหร์ะดับความส าเร็จของการดาเนนิงาน

จากการใชจ้า่ยงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

   7. ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรอืตัวชี้วัดขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

   8. ศกึษา ส ารวจ รวบรวมสถิติขอ้มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดทาเอกสารรายงานต่าง ๆ 

ทางดา้นการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบในการวางแผนและ

ดาเนนิการแก้ปัญหา หรอืปรับปรุงการจราจร  

   9. ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง

อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ

ก่อสร้างนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  

   10.ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน

สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม  

   11.ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดระเบียบจราจร  

   12.ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผา่นมา  จากสภาวะ

ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผน

ยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่เหมาะสม

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่  

   13.วางแผนการทางานที่รับผดิชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรอื

โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   14.วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน

โครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

   15.วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   16.ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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   17.ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   18.รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  

   19.ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชีแ้จงเรื่องตา่งๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรอืงาน

การจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  

   20.จัดเก็บข้อมูลตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การ

ค้นคว้าวิจัยและให้บริการขอ้มูลกับประชาชน หนว่ยงานหรอืส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   21. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานกฎหมายและคดี 

   ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบให้ นางสาวปรมาพร  เมฆขยาย ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นัก

บริหารงานทั่วไป ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-2101-001 เป็นผู้รับผดิชอบ ดังนี้  

   1. งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินจิฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพจิารณา  

ตรวจรา่งขอ้บัญญัติกฎ  ระเบียบ ค าสั่ง และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   2. งานจัดท านติิกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย  

   3. งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนนิการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง  

และการรอ้งทุกข์หรอือุทธรณ์ 

   4. งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดข้อบัญญัติ 

   5. รับเรื่องราวร้องเรียน รอ้งทุกข์  ศูนย์ด ารงธรรม  ยุติธรรม 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบ ให้นายบัญชา พูลผล ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 

(นักบรหิารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 12-3-00-1101-002 เป็นผู้รับผดิชอบ โดย ม ี

นายสุทิน อิ่นค า ต าแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วยในการ

ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผดิชอบดังนี้ 

   1.ควบคุม ก ากับด าเนนิการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เชน่ อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้าน

ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  

   2. ด าเนนิการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึน้ในพื้นที่รับผดิชอบ การกู้ภัย การช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึน้  

   3. ตรวจสอบเครื่องมอือุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใชใ้นการ

ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การด าเนินการเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  
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   4.รวบรวม จัดทาขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงาน เชน่ ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร 

แหลง่ชุมชนต่างๆ บริเวณหรอืพืน้ที่ที่เสี่ยงตอ่การเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดท าแผนปูองกันรับสถานการณ์ และ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  

   5. ศกึษา วิเคราะห์ จัดท ารายงาน บันทึกและสถิตขิ้อมูลตา่งๆ ในงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพ  

   6. ศกึษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ  

   7. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

   8. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา เชน่ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   9. ประสานงานกับหนว่ยงานหรอืส่วนราชการตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อใหเ้กิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน   

   10.ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารอื ตลอดจนเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ขอ้มูลเกี่ยวกับการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรอืการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

และประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณใ์นเบือ้งต้นได้ดว้ย

ตนเอง 

   11.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตา่งๆ ในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานหรอื

ส่วนราชการ เพื่อน ามาพัฒนาหน่วยงานหรอืส่วนราชการตอ่ไป  

   12.ฝกึอบรมและใหค้าปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  หนว่ยงาน

ต่างๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องตา่งๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี

ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

   13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

    ให้ นายสุทิน อิ่นค า  ต าแหน่ง ผู้ช่วย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความ

รับผิดชอบดังนี้ 

    (1) ดูแลและบ ารุงรักษารถบรรทุกน้ ามิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผ 8217 เชยีงราย ให้อยู่ใน 

สภาพที่พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ 

    (2) ดู แลและบ ารุงรักษารถดับเพลิง อซีูซุ หมายเลขทะเบียน บษ 5495 เชยีงราย ให้อยู่ใน

สภาพที่พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ 
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งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

   13. นางสาวแกมกาญจน์ ทองศักดิ์สกุล ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ต าแหน่ง 

เลขที1่2-3-01-3801-001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมีนางวราภรณ์  ป๎ญญาช่วย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า

พนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหนา้ที่ดังนี้ 

   1. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ

ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน  กลุ่ม องค์กร และ

เครือขา่ยองค์กรประชาชน  

   2. ศกึษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ

ส่งเสริมการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนรว่มของชุมชนใน

การบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ

ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มคีวามเหมาะสมกับพืน้ที่  

   3. ศกึษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณต์่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง

ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป   

   4. ศกึษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ

สารสนเทศชุมชน เพื่อก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรอืวางแผนการพัฒนาในทุก

ระดับ  

   5. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความ

สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน  

   6. ก าหนดมาตรฐานและเกณฑชี์ว้ัดด้านการพัฒนาชุมชน  เพื่อให้มเีกณฑชี์ว้ัดด้านการพัฒนา

ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน  

   7. ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหก์ารด าเนินการดา้นการจัดการความรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรูข้องชุมชน  

   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนรว่มของประชาชนในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนนิการรว่มกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาความตอ้งการของตนเอง และชุมชนได้  

   9. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรอืเวทีชุมชนในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อเอือ้

ให้ประชาชนมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความตอ้งการของ

ชุมชน และพัฒนาเครอืข่ายของชุมชนในทุกระดับ  

   10.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่เจ้าหนา้ที่ 

ผูน้าชุมชน องค์กรชุมชน เครือขา่ยองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการขอ้มูล การ

จัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน 

รวมทั้งการสง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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   11.ควบคุม ติดตาม ดูแลการสง่เสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนรว่มของ

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

และดาเนนิการรว่มกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความตอ้งการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาใน

การดาเนินงานพัฒนาชุมชน  

   12. ควบคุม ติดตาม ดูแลการสง่เสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตัง้กลุ่มองค์กรชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านและเครือขา่ยประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มคีวามสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่ม

ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน  

   13.ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและผู้ตดิเชื้อเอดส์ เพื่อ

ดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบีย้ยังชีพ เบีย้สงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะหใ์ห้มคีุณภาพ

ชีวติที่ดีขึน้  

   14.วางแผน ฝกึอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน  เพื่อให้กลุ่ม

อาชีพสามารถเพิ่มผลผลติและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

   15.ศกึษา วิเคราะห์ หรอืควบคุมการจัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงการด าเนินการตาม

แผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมตา่งๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่

ชุมชน เชน่ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแขง่ขันกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรม

เพื่อให้หา่งไกลยาเสพติด เป็นต้น  

   16.แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผูน้ าชุมชนหรอืกรรมการชุมชน  เพื่อให้รูถ้ึง

บทบาทหนา้ที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพใหส้ามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด  

   17.ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ประชาชนมตีลาดจ าหนา่ย

สินค้าที่เป็นธรรม  

   18.ควบคุม ติดตาม ดูแลการสง่เสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรอืสมาคมในรูปแบบต่างๆ 

เชน่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในชุมชน  

   19.ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่

เกิดขึ้นแก่เจ้าหนา้ที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผูร้่วมงาน หรอืหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

   20.ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานพัฒนาชุมชน เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   21.ประสานการท างานรว่มกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะน าเบือ้งตน้แก่สมาชิก

ในทีมงานหรอืหนว่ยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

   22.ให้ข้อคดิเห็นหรอืค าแนะน าเบือ้งตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรอืบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจและความรว่มมอืในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   23.ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนรว่มของผู้น าชุมชน กลุ่มหรอืองค์กร

ประชาชน เครือขา่ยองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความ
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เข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมี

ส่วนรว่มของชุมชน  

   24.ก าหนดวิธีการ  และออกแบบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์  ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานพัฒนาชุมชน  ในทุก ๆ ด้าน เชน่ ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับแหลง่ทุน  ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูล

การพัฒนาอาชีพ  ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หนว่ยงานภาคีการพัฒนา  ประชาชน  ผูน้ าชุมชน  กลุ่มองค์กร

ประชาชน เครือขา่ยองค์กรประชาชน และชุมชน 

   25. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

   ในระหว่าง ที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบ ให้ นางสาวอารสิรณ์ ค ามา ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

ต าแหน่งเลขที่ 12-3-01-3101-001 เป็นผู้รับผดิชอบดังนี้ 

   1. รวบรวม ประมวล จัดทาขอ้มูลสถิติทางวิชาการเบือ้งตน้ วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผน

งาน โครงการ หรอืแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนา

บริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ 

   2. ส ารวจ รวบรวม ศกึษา สรุปจัดทารายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะหข์อมูล ทางวิชาการ 

วิจัย จัดท าฐานข้อมูล เพื่อวางแผน จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว 

การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยวในพืน้ที่  

   3. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิตเิกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การสรา้ง

และพัฒนาเครื่องมอื จัดทาคู่มอื แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน

พัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียน

ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่  

   4. จัดทาขอ้มูลเกี่ยวกับสถานการณแ์ละปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการดา้นการท่องเที่ยว เพื่อ

ประกอบการวางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนา แหลง่ท่องเที่ยว 

การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่  

   5. ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการอนุมัต ิ

อนุญาตดา้นการพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนนิงาน กิจกรรม และสรุปการศกึษา 

วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งรว่มส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ

ท่องเที่ยว การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนา

แหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่  

   6. ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหลง่ท่องเที่ยว เพื่อให้พืน้ที่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพืน้ที่ที่รับผดิชอบ และให้บริการการท่องเที่ยวในพืน้ที่

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผดิชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
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   7. ศกึษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บ ารุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวในพืน้ที่รวมถึงธ ารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศลิปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนีย-

สถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่  

   8. รวบรวม ประมวล จัดท าขอ้มูลนักท่องเที่ยว หรอืสถิตอิื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ และสรุป

จัดท ารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรอืแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การก าหนด

มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวในพืน้ที่  

   9. ให้บริการการท่องเที่ยวในพืน้ที่ขององคก์รปกครองท้องถิ่นที่รับผดิชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

   10.รวมรวม และจัดเก็บข้อมูลดา้นการท่องเที่ยว เชน่ สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อจัดท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ เชน่ คู่มอื แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต ์ฯลฯ  

   11.ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   12.วางแผนการท างานที่รับผดิชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรอื

โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   13.ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

   14.ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหนว่ยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   15.ใหค้ าแนะนาและให้บริการทางวิชาการเบือ้งตน้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอก และประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนและหนว่ยงานตา่งๆ ได้รับข้อมูลตา่งๆ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์

สูงสุด  

   16.ให้บริการขอ้มูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถาม

เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว การพัฒนางาน

ทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการ ถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศใน

ประเทศไทย  

   17.อ านวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุน

ธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตรต์่างประเทศในประเทศไทย  

 

 

 



 

18 กองคลัง 
   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎกีางานเกี่ยวกับเงินเดอืน คา่จา้ง ค่าตอบแทน เงนิบ าเหน็จ 

บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงนิต่าง ๆ การจัดท า

บัญชทีุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง

ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่

ได้รับมอบหมาย 

   14.นางเพ็ญศร ี บ ารุงรส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 

 ระดับต้น) ต าแหน่งเลขที่ 12-3-04-2102-001  เป็นผู้รับผดิชอบปฏิบัติงานทางดา้นบริหารงานคลัง

เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานทางดา้นการบริหารงานคลังหลายด้าน เชน่ งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บ

รายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิตแิละวิเคราะหง์บประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งาน

จัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะ

และให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนนิการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจ

หนา้ที่ของหนว่ยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มคี่าขององค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย มีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้ 

งานการเงนิและบัญชี 

   15.นางสาวธัญญารัตน์  หลวงอุโมงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี  ต าแหน่งเลขที่ 

12-3-04-3202-001 เป็นผู้รับผดิชอบ ดังนี้ 

   1. จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเ้ป็นฐานขอ้มูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2. ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงนิ บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การ

ด าเนนิงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  

   3. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง

ข้อมูลใหถู้กต้องและทันสมัย  

   4. จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์

ของแต่ละหนว่ยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   5. ศกึษาวิเคราะหผ์ลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อให้การใช้

จา่ยเงนิเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ   

   6. ดูแลการรับและจา่ยเงนิ สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จา่ยเงนิ เพื่อให้

การรับ-จา่ยเงนิขององค์กรมีประสทิธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
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   7. ถ่ายทอดความรูด้้านการเงนิและบัญชี แก่เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา เชน่ ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝกึอบรม จัดท าคู่มอืประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวธิีใช้

อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ

ข้อก าหนด  

   8. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน

การเงนิ บัญช ี และงบประมาณ เชน่ การตัง้ฎกีาเบิกจ่ายเงนิ การน าส่งเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ สัญญายืมเงนิ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงนิ เพื่อให้มคีวามครบถ้วน 

ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้  

   9. ศกึษา วิเคราะห์ และด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เชน่ เงินงบประมาณ เงินใน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การเบิกจา่ยเงนิเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิที่ก าหนดไว้  

   10.ศกึษา วิเคราะห์ ประมวลผลขอ้มูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และ

ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เชน่ บัญชปีระจ าเดือน บัญชเีงินทดรองราชการ 

ทะเบียนคุมรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้  

   11.ร่วมประสานงาน ตรวจรา่งบันทึก หนังสือโต้ตอบหรอืตอบปัญหาข้อหารอืเกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบัติดา้นการเงนิ การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  

   12.วิเคราะห์ และจัดท างบการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ

รายงานทางบัญชี เพื่อน าเสนอใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงนิขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

   13.ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการท า

ธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างองิทางบัญชขีององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการตรวจสอบและ

ด าเนนิธุรกรรมตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง  

   14.ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

งานการเงนิ บัญชี และงบประมาณ เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   15.รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอตอ่ผูบ้ริหาร รวมถึงควบคุม ดูแล

งบประมาณคงเหลือของหนว่ยงานตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดท าและรายงานเงิน

รายได้รวมทั้งเงนิอุดหนุนตา่ง ๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อใช้ในการด าเนินงานของ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นให้ถูกต้อง  

   16. ด าเนนิการในเรื่องการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงนิถ่ายโอนใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  
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   17.วางแผนการท างานที่รับผดิชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอื

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   18.วางแผนการปฏิบัติหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา

และก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ  

   19.ร่วมด าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

   20.ประสานการท างานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

   21.ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   22.ประสานงานรว่มกับหนว่ยงานตา่ง ๆ เกี่ยวกับการให้ค าแนะน าในการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อให้การจ่ายเงนิเป็นไปตามเปูาหมายและสัมฤทธิ์ผล  

   23.ประสานการท างานกับหนว่ยราชการอื่นภายในอ าเภอ  จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   24.  ประสานการท างานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขตองคก์ ารบริหารส่วนต าบล  ในการ

ก าหนดและจัดท าแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มตา่ง  ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   25.ช่วยใหค้ าปรึกษาด้านการจัดท าการเงนิและบัญชใีห้กับกลุ่มต่าง  ๆ ในองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในการดาเนินงานของกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการท างาน  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหนว่ยงานอื่น  เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่  ๆ และ

น าไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์  

   26.ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานการเงนิและบัญชทีี่ตนมีความรับผดิชอบ ใน

ระดับเบือ้งตน้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

   27.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิต ิปรับปรุง หรอืจัดท าฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

งานการเงนิและบัญชเีพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการตา่ง ๆ  

   28.ให้บริการขอ้มูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงนิและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน

ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

   29. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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   16.นางกัญญารัตน์ แท่นดี ต าแ หน่ง นักวิชาการคลัง ต าแหน่งเลขที่ 12-3-04-3201-

001 เป็นผู้รับผดิชอบดังนี้ 

   1. พิจารณา ก าหนดหลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงนิจากคลัง รวมทั้งการพจิารณาปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเงนิ การคลัง การพัสดุ การงบประมาณ และการบัญชี 

เพื่อให้การเบิกจา่ยเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ของสังคม  

   2. การวิเคราะหป์ัญหาและสรุปผลดา้นการคลัง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและการ

พิจารณาวางรูปและปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึน้  

   3. ฝกึอบรมขา้ราชการ ลูกจา้งประจา พนักงานจา้ง และบุคลากรด้านการเงนิ-บัญชี เพื่อให้

สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   4. ศกึษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรอืประเด็นปัญหาดา้นการเงนิ การคลัง การพัสดุ และ

การงบประมาณ เพื่อจัดท ารายงานการเงนิหรอืการคลังประกอบการก าหนดนโยบายและวธิีการปฏิบัติงาน

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   5. สรุปวิเคราะหแ์ละจัดท าแผนงาน หลักเกณฑ์หรอืวิธีการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและ

ฐานะการเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

   6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ เบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย การควบคุมการรับการจา่ย เงินตาม

แผนงานหรอืโครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงนิปี การกันเงินไว้จา่ยเหลื่อมปีและการขยาย

เวลาตัดฝากเงนิงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับอย่างตรงเวลาและมีประสิทธิผลสูงสุด  

   7. ตอบปัญหาข้อหารอืเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทางดา้นการเงนิหรอื

ด้านการคลัง เชน่การรับจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน การก าหนดหรอืขยายวงเงินคงคลัง 

การก าหนดเงื่อนไขและอัตราจา้งของลูกจา้งประจาเป็นต้น เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากร

ที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

   8. วิเคราะหป์ัญหาและใหค้ าปรึกษาปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาแนวทางแก้ไขที่

เหมาะสมและค านงึถึงบุคลากรและผูร้ับบริการเป็นส าคัญ  

   9. เสนอแนะแนวทางใหมใ่นการปรับปรุงการด าเนนิงาน หรอืเสนอรวบรวมข้อมูลและศกึษาด้าน

วิชาการจัดการงานคลังและการเงนิในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ  

   10.ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจ่าย เพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัตยิอดเงนิงบประมาณ และให้ความเห็นด้านการเงนิ การคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อ

พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวธิีการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  
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   11.วางแผนหรอืร่วมด าเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรอืโครงการของหน่วยงาน

ระดับสานักหรอืกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   12.วางแผน การควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บรายได้และรายจ่าย เพื่อบริหารงบประมาณให้

เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   13.ประสานการท างานรว่มกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบือ้งตน้แก่สมาชิก

ในทีมงานหรอืหนว่ยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

   14.ให้ข้อคดิเห็นหรอืค าแนะนาเบือ้งตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรอืบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจและความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

   15.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับด้านการเงนิ การคลังแก่เจา้หนา้ที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ  

   16.ให้ค าปรึกษา แนะน าและเผยแพร่ความรูข้่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงนิการ

คลัง การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การบริหารเงิน การบริหารหนี้ และการงบประมาณ เพื่อเป็นการ

สนับสนุนให้สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

   17.ให้ค าปรึกษาแนะนาทางดา้นการเงนิ  เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายของทางราชการ  

   18.พัฒนา ปรับปรุงจัดทาฐานขอ้มูลหรอืระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงนิและการคลัง  

เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน  

   19.ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชีแ้จง เกี่ยวกับงานการจัดการงานคลังและการเงนิที่ตนมคีวาม

รับผิดชอบแก่บุคลากร หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนหรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล

และความรูต้่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด 

   20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   17.นางสาวอรวรรณ  ไกวัลรุ่งพิพัฒน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง เลขที่ 12-1-

04-4201-001 โดยมี นางสุกัญญา เนตรวงค์ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป  เป็นผูช่้วยในการปฏิบัติหนา้ที่

และมีความรับผดิชอบดังนี้ 

   1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจา้ง การเก็บรักษา น าส่ง การ

ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมตอ่การ

ใช้งาน  

   2. ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อ

รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

   3. ร่างและตรวจสัญญาซือ้ สัญญาจา้ง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น

หลักฐานในการด าเนินงาน  
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   4. รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอ ผูบ้ังคับบัญชาใน

หนว่ยงาน  

   5. ศกึษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   6. ชีแ้จงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุใหก้ารปฏิบัติงานมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้  

   7. จัดทาแผนการจัดซือ้จัดจา้งประจาเดือน ประจาไตรมาส หรอืประจาปีงบประมาณ ให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของหนว่ยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนนิให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ

ด าเนนิแลว้เสร็จ  

   8. ศกึษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

พัสดุ เพื่อนามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   9.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบแก่ผู้รว่มงาน  หรอื

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานส าเร็จลุล่วง  

   10.ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรอืประชาชน ทั่วไป เพื่อ

ให้บริการ หรอืขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

   11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

   18. ในระหว่างที่ยังไม่มีต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ต าแหน่งเลขที่12-3-04-

4204-001 เป็นผู้รับผดิชอบ ให้นางนิตยา วงค์ษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็น

ผูช่้วยปฏิบัติงาน โดยมี ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ก ากับควบคุมดูแล ดังนี้ 

   1. ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียม ค่า

เชา่ ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม

เปูาหมายที่ก าหนด  

   2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชาระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้

อย่างครบถ้วน  

   3. ตรวจสอบการรับเงนิ เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คาสั่ง  

   4. รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพื่อ

เป็นข้อมูล และรายงานเสนอผูบ้ังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

   5. จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิตกิารจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เพื่อให้ขอ้มูลมี

ความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้  
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   6. ด าเนนิการรับเงินหรอืควบคุมการรับเงนิโดยใกล้ชิด ควบคุมหรอืจัดทาทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ

รักษาหรอืค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้

เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน  

   7. สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรอื

ดาเนนิงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  

   8. ประสานงานในระดับฝาุยหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชน ทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูค้วามเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่  การทางานของ

หนว่ยงาน  

   9. ให้ค าแนะนา ตอบปัญหา ชีแ้จงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหนา้ที่ระดับ รองลงมา 

หนว่ยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผูท้ี่สนใจ  

   10.ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหนว่ยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ

ช่วยเหลือและความรว่มมอืในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรูค้วามเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์

ต่อการทางานของหน่วยงาน  

   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

   ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบให้นางนิตยา วงค์ษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บ

รายได้ เป็นผู้รับผดิชอบ โดยมี ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ก ากับควบคุมดูแล ดังนี้ 

   1. จัดท าทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผูช้ าระภาษี  

   2. ที่สง่เสริมสนับสนุนให้ค าแนะนา ในการจัดท า การปรับข้อมูล การใช้ และการเก็บรักษาแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและช่วยเหลือจังหวัดในการตดิตามผลเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

   3. ปรับปรุงขอ้มูลให้พร้อมสมบูรณ์และแจ้งเจ้าของทรัพย์สนิที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีตาม

ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีทราบก่อนเดอืนมกราคมของปีภาษี 

   4. ตรวจสอบรายการข้อมูลทรัพย์สินในแบบแสดงรายการเสียภาษีกับข้อมูลทรัพย์สนิในทะเบียน

ทรัพย์สินและการประเมนิภาษีในทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีให้ถูกต้อง 

   5. ประเมินภาษีตามรายการทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการประเมินภาษีในทะเบียน

คุมผูช้ าระภาษี 

   6. บันทึกรายการยื่นแบบแสดงรายการชาระภาษีการแจ้งประเมิน และการช าระเงินคา่ภาษีหรอื

ค่าธรรมเนียมลงในทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีให้ครบถ้วน 

   7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชาระภาษี ให้คัดรายช่ือผู้ที่ยังไม่มายื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อชาระภาษี หรอืยื่นแบบแล้วยังไม่ได้มาชาระภาษี ให้ครบถ้วน จากทะเบียนคุมผู้ชาระภาษี 

แล้วจัดท าหนังสือเรง่รัดโดยเร็ว 
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   8. รับผิดชอบในการเก็บรักษา มิใหม้ีการท าลายหรือท าใหสู้ญหายแก่เอกสารในแฟูมขอ้มูลแปลง

ที่ดนิ ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ชาระภาษีและแผนที่ภาษี 

   9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานทะเบียนพาณชิย์ 

   ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบให้นางนิตยา  วงค์ษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า พนักงานจัดเก็บ

รายได้ เป็นผู้รับผดิชอบ โดยมี ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ก ากับควบคุมดูแล ดังนี้ 

   1. รับจดใบทะเบียนพาณชิย์และออกใบทะเบียนพาณชิย์ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน 

   2. ออกค าสั่งเรียกผู้ประกอบพาณชิยกิจมาสอบสวนข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน  

   3. เข้าไปท าการตรวจสอบในส านักงานของผูป้ระกอบพาณชิยกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 

พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ในระหวา่งเวลาท างาน เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบพาณชิยกิจเป็นโรงงานแปรสภาพ 

แกะสลัก และการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลี การค้าส่งงาช้าง และผลติภัณฑ์จากงาช้าง  

   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่าง 

   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าขอ้มูลทางดา้นวิศวกรรม การ

จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุม

อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสรา้ง และซ่อมบ ารุงการควบคุมการก่อสรา้ง

และซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การวบรวมประวัติตดิตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน

เครื่องจักรกลการควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผน ควบคุม เก็บ

รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มี  

   22.นายสุรศักดิ์  ใจวังเย็น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง ระดับต้น) 

ต าแหน่งเลขที่ 12-3-05-2103-001  ปฏิบัติ งาน เกี่ยวกับก ารบริห ารควบคุมให้ค าปรึกษ าและ

ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เชน่ งานช่างโยธา งานด้านไฟฟูาและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ 

งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่าง

เครื่องยนต ์งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมง านสถาปัตยกรรม 

งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งต าแหน่งต่างๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มคีว ามรูค้วาม

ช านาญในวิชาช่าง วิชาการทางวิศวกรรมและสถ าปัตยกรรม  และปฏิบัติหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  มีผู้ช่วย

ปฏิบัติงานดังนี้ 

งานก่อสร้าง 

   23.นายเกียรติศักดิ์  มีระหงษ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ต าแหน่งเลขที่ 12-3-05-4701-

001  เป็นผู้รับผดิชอบ และมี นายศุภชัย  มงคลคลี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

ดังนี้ 
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   1. ส ารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อการ

วางแผนและออกแบบ  

   2. ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้

เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด   

   3. ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง และ

มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจา้งเหมาตามระเบียบของทางราชการ   

   4. ก าหนดแผนในการดาเนินงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมหรอืตรวจ

การจา้ง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

   5. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้อง

ตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  

   6. ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสรา้ง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ

หนว่ยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ก าหนด  

   7. ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

โยธา เพื่อนามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   8. ก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่

รับผิดชอบเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด  

   9. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่

รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   10.ให้ค าแนะน า สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผดิชอบ 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืเจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา หนว่ยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ ความช านาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ  

   11.ประสานงานในระดับกอง กับหนว่ยงานราชการ เอกชนหรอืประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูค้วามเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่การทางานของ

หนว่ยงาน 

   12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

   ในระหว่างที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบ ให้ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  ต าแหน่ง

เลขที่ 12-3-05-4701-001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมี นายศุภชัย  มงคลคลี ต าแหน่งผู้ช่วย นายช่าง

โยธา เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้ 

   1. ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงาน

ระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่างๆ  

   2. ศกึษาข้อมูลของวัสดุก่อสรา้ง เพื่อนามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์  



 

27 
   3. ประมาณราคางานก่อสร้างของหนว่ยงานราชการ  เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และนาไปสู่การ

ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์  

   4. ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

เขียนแบบ เพื่อนามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   5. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

   6. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผดิชอบแก่ผู้รว่มงานหรอื

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานส าเร็จลุล่วง  

   7. ประสานงานกับหนว่ยงานตา่งๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและใหค้วามช่วยเหลือใน

งานที่รับผดิชอบ 

   8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานสาธารณูปโภค 

   ในระหว่างที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบ ให้ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา  

ต าแหน่งเลขที่ 12-3-05-4701-001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมี นายศุภชัย  มงคลคลี ต าแหน่งผู้ช่วย

นายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้ 

   1. งานด้านการก่อสรา้งอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตัง้อื่น ฯลฯ  

   2. ง านวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 

   3. งานซ่อมบ ารุงอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน 

   4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 

   5. งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

   6. งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรอืตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

   7. งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 

   8. งานประมาณราคา งานซ่อมบ ารุงรักษา 

  9. งานไฟฟูาสาธารณะงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปางานประปา  

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับการจัดการศกึษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินตา่ง ๆ 

เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา จัดสถานที่เพื่อการศกึษา สง่เสริม ท านุบ ารุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี 

ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา และงานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

    ในระหว่างที่ยังไม่มผีูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้ส่วนการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา 6) จงึมอบหมาย

ให้ นายบัญชา   พูลผล ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล (นักบรหิารงานท้องถ่ิน  
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ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 12-3-00-1101-002 เป็นผู้รับผดิชอบและมีผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

งานบริหารการศึกษา 

   24.นายศุภชัย   อินทะนู ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-08-3803-

001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมีนางเตือนจิตต์ ผาค า ต าแหน่ง  ครู (หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นางํุ

พิณ   ใจงาม ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1. ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   2. พิจารณาจัดตัง้หรอืยุบเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   3. ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศกึษา และสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน ของ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   4. ส ารวจเด็กที่มอีายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับใหเ้ข้าเรียนตาม พ.ร.บ.การศกึษา 

แหง่ชาติ 

   5. สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 

   6. จัดท ารายงานการศกึษาและสถิตขิ้อมูลตา่ง ๆ 

   7. จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษา 

   8. จัดระบบการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

   9. พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครอืข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา 

   10. งานศกึษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

   11. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   12. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   13. การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี 

   14. ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

   15. นิเทศการศกึษาในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 

   16. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

   17. ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

   18. วิเคราะหแ์ละพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา 

   19. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ในระหวา่งที่ยังไม่มผีูร้ับผิดชอบให้ นายศุภชัย อินทะนู ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  เลขที่

ต าแหน่ง 12-3-08-3803-001 เป็นผู้รับผดิชอบ และมี นางภัทรพร ภิราษร ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

พัสดุ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-08-4203-002  และนางอ าไพ เรอืนค า ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า พนักงาน

ธุรการ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1. ประสานการจัดการศึกษาผูใ้หญ่สายสามัญและอาชีพ  
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   2. ส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้และสง่เสริมการจัด  

การศกึษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน 

   3. ส่งเสริมการจัดห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพมิพ์ หรอืเผยแพร่ขา่วสารขอ้มูลแก่ประชาชน  

   4. การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และเพิ่มรายได้แก่  

ครอบครัว 

   5. จัดตัง้ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรอืลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็ก  

และเยาวชน 

   6. จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน  

   7. จัดชมรมหรอืกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้  

พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

   8. จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศลีธรรม  

   9. จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศลิปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ  

ปัญญาท้องถิ่น 

   10. จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย  

   11. รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และศกึษาค้นคว้า  

   12. บริหารงานธุรการ 

   13. บริหารจัดการ บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

   14. บริหารงานบุคคลและจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 

   15.บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดท าบัญชีถือจ่ายเงนิเดือนค่าจา้ง  

   16. ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง เบิกจ่ายเงนิและจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ  

   17.ศกึษาและออกข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   18.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
   มหีนา้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ในด้านงบประมาณ  

บัญชแีละพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงนิ ยอดเงนิ การทาสัญญา  การจัดซือ้

พัสดุ การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบ  การใช้ และเก็บรักษา

ยานพาหนะให้ประหยัด  และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบปูองกันการรั่วไหลเสียหายใน

การใชจ้า่ยเงนิและทรัพย์สินของทางราชการ  การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็น

เครื่องมือของผู้บริหาร ตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ การเงนิ การบัญชี การ

พัสดุ ของหน่วยงาน รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ถูกต้องตามก ฎหมายและระเบียบ

ของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน  โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ  ก าหนดหลักเกณฑก์าร

ประเมินความเสี่ยง  การประเมนิประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน  และเทคนิควิธีการตรวจสอบ  

เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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   25. นางสาวอรวรรณ   เกตุแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เลขที่ต าแหน่ง 

12-3-12-3205-001เป็นผู้รับผดิชอบดังนี้ 

   1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความนา่เชื่อถือของขอ้มูล ตัวเลข หลักฐานการทา

สัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางดา้นการเงนิ การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนนิไปอย่างถูกต้องและ

ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง  

   2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงนิ พัสดุและทรัพย์สนิ รวมทั้ง

การบริหารด้านอื่น ๆ ของสว่นราชการ เพื่อดูแลให้การใชง้บประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด 

มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

   3. ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ  การเงนิ  การบัญชี  พัสดุและ

ทรัพย์สิน  และการบริหารด้านอื่นๆ  ของหน่วยงานต่างๆ  ตามหลักเกณฑแ์ละกรอบของการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของแต่ละหนว่ยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีการใชง้บประมาณและ

ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

   4. ร่วมจัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเสนอผลการ

ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหนว่ยงานตน้สังกัดรับทราบผลการดาเนนิงานและ

นาไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต่อไป  

   5. ตรวจสอบการใชแ้ละเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัดและถูกต้อง

ตามระเบียบของทางราชการ  

   6. ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  รวมทั้ง

เงินยมืและการจา่ยเงนิทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบ

แผนที่ก าหนดไว้  

   7. ศกึษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ตรวจสอบภายใน เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

   8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หนว่ยงานและองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้  

   9. วางแผนการทางานที่รับผดิชอบร่วมด าเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรอืโครงการ

เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

   10.ประชุมสัมมนา การจัดทางบประมาณ การเงนิ เพื่อร่วมก าหนดนโยบายใหถู้กต้องและเป็นไป

ตามระเบียบ  

   11.ประสานการทางานรว่มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรอืหนว่ยงาน  เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

   12.ชีแ้จงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรอืความรว่มมอืในการด าเนินงานตามที่ได้รับหมอบหมาย   
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   13.ชีแ้จงขอ้มูลเหตุผลของระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมายในการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร  เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

   14.ฝกึอบรม  ให้คาปรึกษา  เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและ

เจ้าหนา้ที่ระดับรองลงมา  และตอบข้อซักถามและชีแ้จงเรื่องตา่งๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  พร้อมทั้งช่วย

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในหนว่ยงานที่รับผดิชอบ  เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ให้คา

แนะนา ตอบปัญหา และชีแ้จง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมคีวามรับผดิชอบ  ในระดับเบือ้งตน้แก่

หนว่ยงาน ราชการ เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรูต้่าง  ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ 

   15.ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระดับต้น 

แก่หนว่ยงาน เอกชน หรอืประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรูต้่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

 

    ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  1 ตุลาคม พ.ศ.25 60 เป็นต้นไป 

 

                ส่ัง  ณ  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 

                    เสวศ สมบรูณ์  

                   (นายเสวศสมบูรณ์) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


