เรื่อง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ที่ 614/2561
กาหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
.................................................

อาศัยอานาจตามมาตรา 15 และ มาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงราย (ก.อบต.จังหวัดเชียงราย) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนราชการระดับ
ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตาบลตามกรอบ
อัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-00-1101-001
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลและด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
และเป้าหมายความสาเร็จขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลการจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการ
จัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี บริหารงาน การกาหนดแนว
ทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

-21.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้
งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบั ติร าชการที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ล ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลที่สอดคล้องสภาวการณ์ ของประเทศและความ
ต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ กาหนดไว้ ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น ธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและ อานวยความ เป็นธรรมให้แก่
ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ การบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรา กาลังของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

-34. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-00-1101-002
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล บริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล และด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แก้ปัญหา ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความ
คาดหวังและเป้าหมายความส าเร็ จ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล เพื่อผลั กดันให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง ทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิด
การจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนด แนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง กฎเกณฑ์มาตรการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้
งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน

-42.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ของส่วน
ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกาหนดกรอบการบริหาร งบประมาณ
(ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็น ธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ ตัดสินใจเพื่ออานวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ รักษาความสงบเรียบร้อย
การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจง
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร ของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบ ปัญหา
ความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒา

-51. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ นางสุจินดา อิ่นคา ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-01-2101-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หนวย
งาน ดานงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองานราชการที่มิได กาหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวน
ราชการใดในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สูงสุด
1.2 รวมและติดตาม เรงรัด การดาเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อใหเปนไปตาม เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กาหนดไว
1.3 พิจารณา วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจากัดทางดานงบ
ประมาณ บุคลากร และเวลา
1.4 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคาแนะนา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
ตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งาน จัดพิ มพและแจกจายเอกสาร งาน
รวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและ เตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งาน
ทารายงานการประชุมและ รายงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพื่อดูแลให
งานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือ หนวยงานตางๆ สูงสุด
2.2 มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพื่อใหงานตางๆ ดาเนินการไปอยางถูกตองตามหลักมาตรฐานสากล หลักวิชาการ และตามกฎระเบี ยบที่กาหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช ประโยชนจาก
บุคลากรในองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุ ด (8) มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงาน
นโยบายและแผน หรืองาน จัดระบบงาน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด
การสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สรางความเขาใจและ ภาพลักษณที่ดีตอประชา
ชนในทองถิ่น
2.5 มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานการเงินและบัญชี รวมถึง
งานพัสดุจัดซื้อจัดจาง เพื่ออานวยการใหการดาเนินเปนไปตามกฎระเบียบอยางตรงเวลาและมี ประสิทธิภาพสูงสุด

-62.6 มอบหมาย วิเคราะห ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ เชน
การแจงเกิด การแจงงาน การแจงยายที่อยู การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน เปนตน เพื่อ อานวยการใหการใหบริการ
ประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
2.8 อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ในหนวยงานที่กากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแก หนวยงานอยางยั่งยืน
3.3 พิจารณาวางแผนการทางานและการกระจายอัตรากาลังของเจาหนาที่ในหนวยงานที่
รับผิดชอบดานงานบริหารทั่วไปหรืองานที่เกี่ยวของในหนาที่รับผิดชอบทั้งหมดตามความ เหมาะสมและศักยภาพของ
เจาหนาที่แตละราย เพื่อใหการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ กาหนดไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ
4.1 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ดานงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทางาน เพื่อใหการทางานเกิด ประสิทธิภาพคุ มคา และบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจ พิจารณานางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดาเนินการและใชจายรวมกัน
4.2 รวมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ ได
รับมอบหมาย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด
5. งานนโยบาย
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานผู้บริหาร ดังนี้
5.1 งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองควายหลวง ดาเนินการวางแผนงานโครงการ ดาเนินงาน
ติดตามประเมินผล และประสานการดาเนินงานต่าง ๆ
5.2 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการวางแผนงาน ดาเนินงาน ประเมินผล
5.3 ปฏิบัติงานโดยใช้แผนงาน ระบบราชการ 4.0 โดยระบบราชการ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและ
เชื่อถือไว้วางใจได้ โดยมีการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยมีผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชา ดังนี้
1 นางพีรนุช สีธิ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง
12-3-01-3103-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และ เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือ ทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการให้บรรลุภารกิจที่
กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

-71.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทาแผนพัฒนา 4 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด นโยบาย
แผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.5 วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน โครงการตลอดจนประเด็น
นโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการของ องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การ พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ ภายนอก
จากนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบล และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลที่เหมาะสมและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- งานดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนประจาปี พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินงาน
- งานศูนย์ดารงธรรมและศูนย์ยุติธรรมตาบลในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไข
ปัญหาของประชาชนและดาเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.อานวยความสะดวก พ.ศ. 2558
- งานบริหารจัดการขยะ 3 rs โดยการรับมอบนโยบายการจัดการขยะ 3 rs วางแผน
งานการจัดการขยะ ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้และติดตามประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
การจัด 5ส ในเขตของตนเองอยู่เสมอ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงาน ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ ทีก่ าหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ แผน ใน
ระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ร่วมกาหนดแนวทางการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพือ่ ช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน

-84.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผน
- งานด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 ช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการ
ดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดและ ปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรฐาน
มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2 ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอ
ความเห็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม
1.3 ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 ร่วมศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีและกาหนดมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เช่น
มาตรฐานคุณภาพน้า มาตรฐานคุณภาพอากาศ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อนาไปใช้เป็นมาตรฐานในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ
1.5 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อประกอบการ
จัดทาข้อเสนอในแก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เครือข่ายประชาชน อาสาสมัคร องค์กรเอกชน ต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตาม เกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต่าที่กาหนดไว้
1.7 วินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงตรวจเหตุเดือดร้อน ราคาญอัน
เนื่องมาจากมลภาวะ เพื่อน าเสนอแนวทางทางแก้ไขและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้เสียหาย
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สิ่งแวดล้อม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทาสถิติ รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานวิชาการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ในการพิจารณา กาหนดและปรับปรุง นโยบาย
แผน มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมายที่ เกี่ยวกับงานวิชาการสิ่งแวดล้อม
1.2 นางสาวพิชาพร มังคะละ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เลขที่ตาแหน่ง 12-3-3102-001
ปฏิบัติงานใน
ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ
ประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ บุคคล เป็นต้น เพื่อ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอ และดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือ การ ตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-91.5 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดความต้องการและ ความจาเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตาบล และ
แผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง องค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ สนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกาหนดตาแหน่งและ การวางแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.8 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และดาเนินการ เกี่ยวกับการ
สรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ เลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของ
ตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและ
มาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด ความเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ในการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ
- งานกิจการสภาฯ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา อบต.ดอยงาม รวมทั้งการจัดให้มี
เอกสาร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
การจัด 5ส ในเขตของตนเองอยู่เสมอ
- งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-103. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การ บริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน
โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้และการท า ความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.3 นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง
12-3-01-3801-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และ เครือข่ายองค์กร
ประชาชน โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจ ชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 ศึกษา วิเคราะห์จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศ
ชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุล
ในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความ เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา ชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน

-111.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ ต่าง ๆเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ เครือข่ายประชาชน
เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน ท้องถิ่นของตน
1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและ ฝึกอบรมประชาชน
ในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวใน ด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัด สวัสดิการที่พึงได้เช่น
เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ม อาชีพสามารถ
เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.13 จัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และ ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.14 สารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนามา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้ถึงบทบาท
หน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ประชาชนมีตลาด จาหน่ายสินค้า
ที่เป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทางาน
1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
พัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. ดอยงาม โดยการดาเนินการวางแผน ติดตาม
ประเมินผลตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ
- งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่นข้อมูลกลาง งานระบบเบี้ย
ยังชีพ งานระบบข้อมูล จปฐ. งานบันทึกข้อมูลขจัดพิษสุขนัขบ้า
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
การจัด 5ส ในเขตของตนเองอยู่เสมอ
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว งานส่งเสริม อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตาบลดอยงามโดยการประสาน
ดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานเลือกตั้งโดยการส่งเสริมความรู้และติดตามแนวทางการเลือกตั้ง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-123. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อ ให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
1.3 นางพัชรีภรณ์ ไชยยา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง 12-3-01-4101-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ และพัฒนาระบบการจัดเก็บให้เป็นปัจจุบันและนาเทคโนโลยีมาใช้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

-131.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร ทั้งทางกายภาพและ
อิเล็กทรอนิค
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
และ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ติดตามประเมินผู้สูงอายุที่ต้องดูแลที่บ้าน
รวมทั้งการวางแผนงาน การเข้าพื้นที่ และพัฒนาส่งเสริมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
- บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายในส่วนของสานักปลัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจา เงินเดือน ค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- งานลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รายงาน ทั้งทางกายภาพ และ
อิเล็กทรอนิกส์
- งานต้อนรับผู้มาติดต่อ และบริการต่าง ๆ
- คุมวัสดุ ครุภัณฑ์ สานักงานปลัด
- งาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- การจัด 5ส ในเขตของตนเองอยู่เสมอ
- งานประชาสัมพันธ์กิจการต่าง ๆ ของ อบต.
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานราชการ และ ส่วนราชการต่าง ๆ
- งานการประชุมพนักงานส่วนตาบล
- งานรัฐพิธีต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกาหนดและส่วนกลางกาหนด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายกิตติ เชื้อเมืองพาน ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยงานธุรการสานักงานปลัด
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-141. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย ในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ
เพื่อดาเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้
ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ ดาเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร
แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดทารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความ สะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วทั่วถึง
งานธุรการ
1.ด้านการปฏิบัติงาน
1.1 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.3 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.4 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

-151.5 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ทางราชการ และ ผู้บังคับบัญชา
- รายงานสภาพอากาศ และปริมาณน้าฝน
1.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายสรณ์ชัย ผลมาก ตาแหน่ง ขับรถยนต์ มีหน้าที่ ดังนี้
- ขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอยงาม และรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ของ อบต.
ดอยงาม ดูแลและรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ รถเพื่อ
การเกษตรของ อบต.
ดอยงาม และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของ อบต.ดอยงาม
- การเบิกจ่ายและควบคุมน้ามัน
- ทาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ รถเพื่อการเกษตรและ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
- บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
- จัดทาทะเบียนคุมรถส่วนกลางทุกคัน
- จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายน้ามันส่วนกลาง อบต.
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
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- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา
1.6 พนักงานจ้างทั่วไป นางอาพร ชัยชะนาญ มีหน้าที่ ดังนี้
- งานทาความสะอาดอาคารสานักงานทุกหลัง และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่
อบต.ดอยงาม
- งานทาความสะอาดห้องน้าทุกแห่ง
- งานดูแลทาความสะอาด ความเรียบร้อย ห้องครัว
- งานเปิด - ปิดอาคารทุกหลัง
- งานต้อนรับผู้มาติดต่อ
- - งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปรับปรุง
- งานบริการต่าง ๆ
- งานบ้านงานครัว
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา

-162. กองคลัง
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-04-2102-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กากับ นาตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ บัญชามาก
พอสมควร โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หนวยงาน
ดานงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 รวมและติดตาม เรงรัด การดาเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ แผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อใหเปนไปตาม เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กาหนดไว
1.3 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน ของ
หนวยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจากัด ทางดานงบประมาณ บุคลากร
และเวลา
1.4 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน คลังใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคาแนะนา วิเคราะห ทาความเห็นและตรวจสอบงานการ คลัง
หลายดานเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวม ขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ
งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงิน งบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย เปนตน เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไปตามกฎระเบียบสูงสุด
2.2 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตาม แนวทางที่กาหนดไวอยางตรงเวลา
2.3 รวมกาหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4 ควบคุมดูแลการดาเนินการใหมีการชาระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง เพื่อให สามารถ
เก็บรายไดตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อและการจัดจางเพื่อใหการดาเนินการเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.6 ตอบปญหา ชี้แจงและดาเนินการเปนกรรมการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เชนเปน กรรมการ
รักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพื่อ ควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กาหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (11) วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและ
การงบประมาณเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.7 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาสงเงิน และการยืมเงินไป
สารองจาย เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด

-172.8 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
2.9 อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลอง กับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 ใหคาปรึกษาแนะนา สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก ผูใตบังคับ
บัญชาเพื่อพัฒนาเจาหนาที่ในหนวยงานที่กากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวย
งานอยางยั่งยืน
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ
4.1 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งดาน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทางาน เพื่อใหการทางานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และบรรลุเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดาเนินการและใชจายรวมกัน
4.2 รวมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยมีผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชา ดังนี้
2.1 นางสาววลัยพร อุปาระ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-04-3201-001
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์ งบประมาณ การพัฒนาระบบงาน
คลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและ บัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมจัดทาบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตาม ระเบียบวิธีการบัญชีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
1.3 จัดทางบประมาณแก่องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทา งบประมาณ
1.5 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีเช่น การจัดทา งบประมาณ
การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับและจ่ายเงิน เพื่อให้การ รับ-จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการ ฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อกาหนด

-181.7 ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงิน
และงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.8 ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสาคัญ การเบิกจ่ายเงิน การ
นาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.9 ควบคุม ติดตาม และดูแลการดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือ หรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.10 ควบคุม และดูแลการจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual
และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและ รายได้นาส่งคลัง
ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้าน การบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
1.11 ดาเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทาเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และ การขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร
1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทา
บัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการ
ตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด 1.13 ควบคุม ดูแลการจัดทา งบ
การเงินประจาวัน /ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทาง การเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ องค์การบริหารส่วนตาบลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่
กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุน ต่อหน่วย
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทารายงานต้นทุนประจาไตรมาส และประจาปี เพื่อให้มี
รายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจใน การดาเนินงาน
1.15 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดาเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด 1.16 ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ด้านการเงิน และบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์
ความรู้ ใหม่ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดาเนินงานและกาหนดมาตรฐานระบบงาน การเงิน
บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องตาม เป้าหมายและ
นโยบายที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้
2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของ ผู้บริหาร และ
ช่วยเหลือให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว
2.4 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

-193. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัดและกรม ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4 ประสานการทางานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอน เงิน เพื่อให้
การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ ดาเนินการ
ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง ๆ นาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี ความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้ สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สาหรับรายงานให้สานัก นโยบายสถิติ
การคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ
4.4 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกาหนดนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา
2.2 นางพัลลาภา สุภาวดี ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ ชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-04-3203-001
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะทางด้าน เศรษฐกิจที่มีความ
ซับซ้อน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บหรือ ปรับปรุงอัตราภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่นๆ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการหรือแนวทางที่เกี่ยวกับระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
1.3 ตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมของรัฐที่ได้จาก เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆสามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะ นาไปสู่การคาดประมาณ
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณถัดไปได้

-201.4 ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดาเนินการจัดเก็บ ภาษี
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่น เพื่อให้การดาเนินการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
1.5 ให้คาแนะนา ปรึกษา ให้การปฏิบัติงานและข้อมูลด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา
เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็น หลักฐานในการรับ
เงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อติดตามลูกหนี้
ค้างชาระให้มาชาระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดง รายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การประเมินและคานวณภาษี
1.7 ควบคุมจัดทารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ
เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.8 รวบรวมข้อมูลที่ออกสารวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ เป็นฐานข้อมูลใน
การนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.9 ควบคุมการจัดทาคาสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนมายื่นแบบชาระ
ภาษีตรงตาม กาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการ
ติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
1.10 ควบคุม จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ใน ข่ายชาระภาษีลง
ในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.11 ดาเนินการรับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม แก่ผู้ชาระภาษี
และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.12 ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี บารุงท้องที่
ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้าแข็ง เพื่อการค้า ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด กฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคาร พาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย
ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงิน ฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร
ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ กาหนด
2.2 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
2.3 วางแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้สามารถ จัดเก็บข้อมูล
ครอบคลุมพื้นที่ และถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-213.3 ให้ความเห็นแก่ประชาชนผู้ชาระภาษีในระเบียบข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน เข้าใจ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ สามารถ
ดาเนินการด้านภาษีอากรและค่าธรรามเนียมต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ วิธีการของงานในความ
รับผิดชอบ
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีสอื่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการชาระ ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน ผู้รับบริการ
- รายงานทะเบียนพาณิชย์/งานทะเบียนพาณิชย์
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.3 นายปารมี เป็งบังวัน ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-04-3204-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทาคาขอ เพื่อกาหนดงบประมาณประจาปีในทุกหมวด รายจ่าย
1.2 วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
1.3 ประเมิ น และสรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแบบต่ า ง ๆ เช่ น การประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป คั ด เลื อ ก
เฉพาะเจาะจง
1.4 วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
1.6 ควบคุมการจาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทาง ราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ ปฏิบัติงาน
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.8 ควบคุม และดูแลการดาเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการ บารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตาม ต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ควบคุม และดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการ ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้บริษัท
และห้างร้านต่างๆ ทราบข่าว และเข้ามาติดต่องานด้านพัสดุ เป็นจานวนมาก
1.10 วิเคราะห์ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุเช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่ อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริ การ อะไหล่ การบารุงรักษา ความ แข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพื่อกาหนด
มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.11 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างกับบริษัท และห้างร้านต่างๆ
เพื่อให้ได้บริษัท และห้ างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุ ด ได้ราคาที่ต่า ที่สุ ด และเน้นความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

-221.12 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อ นาไปจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการ ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทารายละเอียดของโครงการ เอกสาร และ
สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่า ด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้
1.14 ควบคุม และดูแลการจัดทาเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาเนินงาน ด้านพัสดุ เช่น
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสาร ติดตามทวงคืนทรัพย์สิน เป็น
ต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.15 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานระดับสานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการ ดาเนินด้านการจัดซื้อ การจัดจ้าง การ จ้างซ่อมแซม และ
การบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้งานพัสดุครุภัณฑ์มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงขึ้น และ สามารถตอบสนองความต้องการกับ
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา
2.3 จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ 3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่ว มมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความ รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน
หรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและ สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ ต่าง ๆ
- ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2.5 นางสุนิสา แก้วอ้าย ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน เลขที่ตาแหน่ง
12-3-01-4101-002
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

-231. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ งานจัดเก็บฏีกาที่เบิกจ่ายแล้วของทุกกอง
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
- นาส่งเงินประกันสังคม
- นาส่งเงินสมทบกองทุน กบท. กบข. กสจ.
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โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิก อบต.
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
งานจ่ายเช็ค
งานจัดทาฏีกาเบิกจ่ายกองคลัง
งานลงรับฏีกาเบิกจ่ายของทุกกอง
งานจัดทาแผนเบิกจ่ายประจาปี
งานคุมทะเบียนรายจ่ายของทุกกอง
งานนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
งานจัดทาสลิปเงินเดือน
งานจัดทากระดาษทาการ
งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ปรับปรุง
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา
2.6 พนักงานจ้างทั่วไป นางปวีณ์สุดา วงศ์พีระ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยงานแผนที่ภาษี) มีหน้าที่ดังนี้
- งานเขียนแผนที่ภาษี
- งานรับชาระภาษี
- งานสรุปยอดเงินรายรับและทาใบนาส่งประจาวัน
- งานกิจการ 5ส
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา
3. กองช่าง
ให้ นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธา ระดับชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง
12-3-05-4701-001 รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อการ
วางแผนและออกแบบ
1.2 ออกแบบ กาหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซม เพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลัก วิชาช่าง และ
มาตรฐาน เพื่อจัดทางบประมาณ และเสนอคณะกรรมการกาหนดราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
1.4 กาหนดแผนในการดาเนินงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซมหรือตรวจ
การจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้องตามแบบ
รูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
1.6ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความ ต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด

-251.7ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานโยธา
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ รับผิดชอบ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ
ชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานซ่อมแซม บารุงรักษา สถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
- งานกิจกรรม 5 ส.
3.2 นางจิดาภา หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธา ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 12-3-05-4701-002
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญา โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเพื่อการ
วางแผนและออกแบบ
1.2 ออกแบบ กาหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซม เพื่อให้
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กาหนด
1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลัก วิชาช่าง และ
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ
1.4 กาหนดแผนในการดาเนินงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และ ซ่อมแซมหรือตรวจ
การจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.5ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบารุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ถูกต้องตามแบบ
รูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
1.6ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความ ต้องการของหน่วยงาน
และอยู่ภายใต้งบประมาณที่ กาหนด 1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานโยธา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของ หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

-262.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อ ขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ รับผิดชอบ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความ
ชานาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานซ่อมแซม บารุงรักษา สถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
-

งานกิจการ

5 ส.

วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง

3.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายชีวิน วงค์พีระ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา มีหน้าที่ ช่วยเหลืองาน นายช่าง
โยธา
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ช่วยสนับสนุนการถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคา
ค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อม
รายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ และ
- สนับสนุนงานแผนผังและแผนที่ งานแผนที่ภาษี
- งานลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
-

งานกิจการ

5 ส.

วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง

- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-273.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางสาวดาราพร งามลิ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ของกองช่าง ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมู ล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจั ดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิ ท รรศการ และโครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ อกสารที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และพร้ อ มใช้ ใ นการ ด าเนิ น งานต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนิ น งานต่ างๆ ตามที่ได้ รั บมอบหมาย เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

-282.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดเตรียมและพิมพ์แบบคาร้อง แบบใบอนุญาตใบรับแจ้ง ด้านพระราชบัญญัติควบคุม อาคารและผังเมือง
และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
- งานกิจกรรม 5 ส.
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
3.5 พนักงานจ้างทั่วไป นายยุทธนา แปงคา ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มีหน้าทีช่ ่วยเหลืองานด้านไฟฟ้าดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล
บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูล
ข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บารุงรักษา
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ หน่วยงาน หรือ
กฎหมายกาหนด
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้มีจานวน
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน
1.5 ปฏิบั ติงานด้านการซ่อมบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต
รับผิดชอบ
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา งานด้านระบบไฟฟ้า ประปา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ
ทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่าง
ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ และ
-

งานกิจการ

5 ส.

วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง

3.6 พนักงานจ้างทั่วไป นายเดระวิทย์ วรรณมณี ตาแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
- งานสนับสนุนงานด้านสารวจ เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
- งานสนับสนุนซ่อมแซมบารุงรักษา งานทาง สะพาน งานชลประทาน อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานสนับสนุนงานด้านแผนที่ภาษี
- สนับสนุนงานการดาเนินงานระบบประปา
- งานสนับสนุนการดาเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ

-29- งานสนับสนุนการดาเนินงานผังเมือง
- งานสนับสนุนการดาเนินงานสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
-

งานกิจการ

5 ส.

วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง

- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3.7 พนักงานจ้างทั่วไป นายคะนอง ตะปิง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
- งานสนับสนุนงานด้านสารวจ เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง
- งานสนับสนุนซ่อมแซมบารุงรักษา งานทาง สะพาน งานชลประทาน อาคารสถานที่ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานสนับสนุนงานด้านแผนที่ภาษี
- สนับสนุนงานการดาเนินงานระบบประปา
- งานสนับสนุนการดาเนินงานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสนับสนุนการดาเนินงานผังเมือง
- งานสนับสนุนการดาเนินงานสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า
- งานกิจการ 5 ส. วางแผนการปฏิบัติงาน 5ส ตามเขตที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุง
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ให้ นายดิเรก วันมี ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
เลขที่ตาแหน่ง 12-3-08-2107-001
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ดานแผนงาน
1.1 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หนวยงาน
ดานงานการศึกษาที่สังกัด เพื่อเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานให สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.2 รวมติดตาม เรงรัด การดาเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กาหนดไว
1.4 รวมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่ง อาจ
จะเปนนโยบายแผนงานและโครงการดานงานศึกษาทองถิ่น งานสังคมสงเคราะห งาน สันทนาการ งานพลศึกษา งาน
ลูกเสือและยุวกาชาด งานดานการศาสนาและประเพณี เพื่อใหเกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
อื่นๆ ในอนาคตตอไป
1.5 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน ของ
หนวยงานการศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานใหมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใตขอจากัดทางด
านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.6 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ดานบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ใหคาแนะนา และดาเนินการวิเคราะห วิจัยเชิงนโยบาย เพื่อทบทวนสถานภาพ และ
เสนอแนวทาง มาตรการและยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพดานงานการศึกษาใน ทองถิ่นหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายดาน
การศึกษาของหนวยงานตอไป

-302.3ควบคุมดูแลนิเทศและติดตามงานของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อใหมีความเจริญกาวหนาและสามารถ
ดาเนินงานไดตามเปาหมายที่กาหนดไว
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาและนันทนาการใหกับประชาชน เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดี ของ
ประชาชนในพื้นที่
2.5 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับ
ภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อสรางใหเกิดองคความรูที่ถูกตองของประชาชนในพื้นที่
2.6 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนาเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบ
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.7 ควบคุมการเผยแพรการศึกษา หรือการขยายการศึกษาภาคบังคับ หรืองานตางๆ ที่กี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร เพื่อใหไดหลักสูตร การเรียนการสอนหรือการศึกษาที่ทันสมัย ถูกตองและ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และมาตรฐานในเชิงวิชาการ
2.8 จัดทางบประมาณสงเคราะหผูมีปญหาทางสังคม เพื่อชวยเหลือและอนุเคราะหผูเสียหายให
ดารงชีวิตไดตามมาตรฐานขั้นต่า
2.9 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจาเปน เรงดวน
เพื่อตอบสนองความตองการทางศึกษาของพื้นที่
2.10 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนในหนวยงานที่
รับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคาแนะนาและศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาที่ กาหนดไว 2.12 จัดทา เร
งรัด ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานและผลการใชจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของ
โครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาป และนโยบายของ องคกรบริหารงานสวนทองถิ่นที่กาหนดไว เพื่อวิเคราะหป
ญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนว ทางแกไขปญหาตอผูบริหารในการผลักดันใหงานบรรลุตามเปาหมายที่กาหนดไว
2.13 เขารวมประชุมในการกาหนดการศึกษางานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ เกี่ยวข
องในฐานะหัวหนาหนวยงาน
2.14 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน
2.15 อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกร ปก
ครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลอง กับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ในหนวยงานที่กากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ ใหเกิดประโยชนแกหนวยงา
นอยางสูงสุดยั่งยืน
3.3 พิจารณาวางแผนการทางานและการกระจายอัตรากาลังของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ ดาน
งานการศึกษาตามความเหมาะสมและศักยภาพของเจาหนาที่แตละรายเพื่อใหการดาเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กาหนด
ไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ดานบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณ
4.1 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบ ทั้งดาน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณในการทางาน เพื่อใหการทางานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และบรรลุเปาหมายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาดาเนินการและใชจายรวมกัน

-314.2 รวมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5.การบริหารจัดการแผนงานโครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการศึกษา สาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคื
การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
5.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
5.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับผู้สูงอายุ
5.5 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
5.6 การบริหารจัดการงานสภาวัฒนธรรม
5.6 กิจกรรมแผนงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 นายฉัตรภัทร์ อุปธิ นักวิชาการศึกษา เลขที่ตาแหน่ง 12-3-08-3803-001
มีหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา งานด้านการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง
หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กาหนด เพื่อให้
ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การจัดการศึกษา
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
งานด้านการศึกษา
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง การศึกษา เพื่อ
เสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
1.10 ประสานและร่วมดาเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมาณสนับสนุน
โรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

-321.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีการเติบโต
ที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
1.13 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้าค่าของ
ท้องถิ่น
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือ โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คาแนะนาปรึกษา เบื้องต้นแก่นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
4.3 ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษาและวิช าชีพ เพื่ อส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจและให้ แนวทางการศึกษาและแนว ทางการเลื อกอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ แนะแนวการศึกษาและ
วิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
- งานโรงเรียนผู้สูงอายุ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ งานรัฐพิธี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานกิจกรรม 5 ส.
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการและผู้บังคับบัญชา
5. การบริหารจัดการแผนงานโครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 โครงการสื่อสรรสร้างการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาบลดอยงาม
5.2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.3 โครงการค่ายวิชาการมุ่งเน้นอัจฉริยะภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
5.4 โครงการวันวิชาการของสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
5.5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
5.6 โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
5.7 โครงการประเพณีมหาสงกรานต์

-335.8 โครงการประเพณีลอยกระทง
5.9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับผู้สูงอายุ
5.10 งานบริหารจัดการสภาวัฒนธรรมตาบลดอยงาม
5.11 กิจกรรม แผนงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางรสริน ทามาศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอืน่ ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจั ดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิ ท รรศการ และโครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ อกสารที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และพร้ อ มใช้ ใ นการ ด า เนิ น งานต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนิ น งานต่ างๆ ตามที่ได้ รั บมอบหมาย เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์

-341.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานพัสดุส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจการ 5 ส
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ และผู้บังคับบัญชา
3.การบริหารจัดการแผนงานโครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 โครงการวันแม่แห่งชาติ
3.2 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3.3โครงการสรงน้าพระธาตุแก้วทันใจ
3.4 โครงการอบรมศาสนพิธี 3 วัย
3.5 โครงการ สปสช.สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.6 กิจกรรมพิเศษ แผนงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายเสกสรร ไชยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับ
หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อการค้นหา
และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธี การปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

-351.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภั ณฑ์ การจั ดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา
นิ ท รรศการ และโครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ อกสารที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และพร้ อ มใช้ ใ นการ ด า เนิ น งานต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนิ น งานต่ างๆ ตามที่ได้ รั บมอบหมาย เพื่อให้ การปฏิ บัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ด้านเอกสารประชาสัมพันธ์และทางเว็ปไซต์
- งานเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
- งานอินเตอร์เน็ตตาบล
- งานกิจการ 5 ส.
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจกทางราชการและผู้บังคับบัญชา
3.การบริหารจัดการแผนงานโครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ยุวชน เยาวชน ตาบลดอยงาม
3.2 โครงการการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตาบลดอยงาม
3.3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 โครงการนักกีฬาต้นแบบ The idol
3.5 โครงการเสริมทักษะด้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.6 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์กีฬาตาบลดอยงาม

-363.8 งานศูนย์กีฬาตาบลดอยงาม
3.9 กิจกรรมพิเศษ แผนงานโครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.5 พนักงานจ้างตามภารกิจ นายปิยะราช ตามสาย (ปฏิบัติหน้าที่ครูพลศึกษา) มีหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของโรงเรียน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติการสอนวิชาพลศึกษา
- งานกีฬาของ อบต. และนันทนาการ
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานกิจการ 5 ส
4.6 พนักงานจ้างตามภารกิจ นางสาวประภัสสร ยะบึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี มีหน้าที่ ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย)
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณ ประจาปี
ของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงิน
1.3 ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ รับจ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการ ต่างๆ ทางการเงินและ
บัญชี
1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องใน การ
ปฏิบัติงาน
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิดความ
ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-372. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ ขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็น ประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานธุรการของโรงเรียน
- งานดูแลห้องสมุดของโรงเรียน
- งานประสานหน่วยงานอื่น
- งานกิจการ 5ส
4.7 พนักงานจ้างทั่วไป นางสาวคนึงนิจ ศรีวงค์วรรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่ครูภาษาอังกฤษ)
มีหน้าที่ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการของโรงเรียน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นเตรียมอนุบาล ชั้น อนุบาล 1 – ป.6
- งานประชาธิปไตยในโรงเรียน
- งานเศรษฐกิจพอเพียง
- สวนพฤษศาสตร์
- กิจกรรมชมรม ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานสัมพันธ์ชุมชน
งานกิจการ 5 ส
- กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.6 ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายชื่อดังนี้
(1) นางสาวพรรณิภา ศรีใจ ตาแหน่ง ผู้ดแู ลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
1.1 ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตร ห้องทับทิม (นักเรียนอายุ1.6-2ปี)
1.2 งานโภชนาการเด็ก และโครงการอาหารกลางวัน
1.3 งานอาคารสถานที่ทั้งภายนอกและภายใน
1.4 งานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ
1.5 งานด้านการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานที่ 4,10,14
1.6 งานสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
1.7 งานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
1.8 งานประสานความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน

-381.9 งานดูแลเครื่องเล่นสนาม
1.10 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.11 งาน 5 ส.
1.12 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
(2) นางนพมาศ บาลใจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)
2.1 ปฏิบัติการสอน ระดับอนุบาล 3
2.2 งานยาเสพติด
2.3 งานกิจกรรมระดับอนุบาล
2.4 งานสื่อการเรียนการสอนระดับอนุบาล
2.5 งานโรงเรียนพอเพียง สวนครัวระดับอนุบาล
2.6 งานสวนพฤษศาสตร์
2.7 งานประชาธิปไตย ระดับอนุบาลศึกษา
2.8 งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2.9 งานด้านวิชาการ ระดับอนุบาล
2.10 งานกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
2.11 5 ส.
2.12 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.13 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
(3) นางสมร คาเขื่อน ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)
3.1 ปฏิบัติการสอน ระดับอนุบาล 1
3.2 งานอนามัยเด็กปฐมวัย
3.3 งานส่งเสริมนันทนาการ ระดับอนุบาล
3.4 งานสวนพฤษศาสตร์
3.5 งานประชาธิปไตย หมวด 1 ระดับอนุบาล
3.6 สื่อการเรียนการสอน ระดับอนุบาล
3.7 งานด้านวิชาการระดับอนุบาล
3.8 งานกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
3.9 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.10 งาน 5 ส.
3.11 กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) นางจันทร์จิรา รัตนมณีวรรณ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
4.1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆตามหลักสูตร ห้อง มรกต นักเรียนอายุ 2-3ปี
4.2 งานพัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม
4.3 งานแผนพัฒนาการศึกษา ฯ
4.4 จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
4.5 จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
2,5,13,20,21
4.6 งานประสานความร่วมมือชุมชน
4.7 งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
4.8 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

-394.9 กิจกรรมส่งเสริมวินัย เด็กปฐมวัย
4.10 งานความปลอดภัยต่าง ๆ
4.11 5 ส.
4.12 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.13 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(5) นางเกศรินทร์ คาเขียว
ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
5.1 ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตร ห้องเพทาย
5.2 งานสัมพันธ์ชุมชน
5.3 งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 15,16,18,22,23
5.4 กิจกรรมรักการอ่าน
5.5 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
5.6 กิจกรรม 5 ส.
5.7 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.8 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(6) นางจิราภรณ์ สีดา ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
6.1 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตร ห้อง ไพลิน นักเรียนอายุ 2-3 ปี
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
6.3 งานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
6.4 งานวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการศึกษา
6.5 จัดระบบประกันคุณภายใน และมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
1,3,6,7,8,12,24,25
6.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
6.7 ประสานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.8 จัดทาบัญชี รับ-จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
6.9 งานด้านงบประมาณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
6.10 งานแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.11 งานสัมพันธ์ชุมชน
6.12 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.13 งานกีฬาและนันทนาการ
6.14 งานประสานความสัมพันธ์ผู้ปกครอง
6.15 งานพัฒนาส่งเสริมบุคลากร
6.16 ความปลอดภัย
6.17 กิจกรรม 5 ส.
6.18 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
(7) นางสาวสายฝน
ขอร้อง ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอยงาม
7.1 ปฏิบัติหน้าที่จัดประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตร ห้อง ทับทิม
7.2 งานอนามัย
7.3 งานสัมพันธ์ชุมชน
7.4 งานประกันคุณภาพภายใน และตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ 9,11,17,19
7.5 งานเศรษฐกิจพอเพียง

-407.6 งานความปลอดภัย
7.7 งานกิจกรรมต่าง ๆ
7.8 งานอาคารสถานที่ภายใน
7.9 กิจกรรม 5 ส.
7.10 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7.11 กิจกรรมพิเศษและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
และมีหน้าทีร่ ับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการเรียนรู้ การส่วนเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ร.ร. อบต.ดอยงาม ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนได้
มอบหมายให้ปฏิบัติ
8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีหน้าที่
- จัดทาบัญชี รับ – จ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์
- งานทาความสะอาด สภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
- งาน อื่นๆ ที่ทางราชการ และผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ นางสาวรชต จิตนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เลขที่ตาแหน่ง 12-3-12-3205-001
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทา
สัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุทรัพย์สินเพื่อให้การตรวจสอบดาเนิน ไปอย่างถูกต้องและได้ผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน
และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนด
1.3 จัดทากระดาษทาการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ ข้อเสนอแนะ
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน

-411.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาใน การ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการ บริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนาไปประกอบการจัดทา
แผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ ต่างๆ เพื่อเสนอ
ผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล การดาเนินงานและนาไป
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดต่อไป
1.7 ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการ ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อ
นาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การประหยัด
และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กาหนดไว้
1.10 ร่วมจัดทาคู่มือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานระดับ
สานักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดาเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
2.3 วางแผนการกาหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจาปี ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินการถูกต้องตามระเบียบ ป้องกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนา ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและให้คาปรึกษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเพียงพอ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนา เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-423.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กาหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ให้คาแนะนาในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดให้ลด
น้อยลง
4.4 ให้คาแนะนาปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ ตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดทาแผนตรวจสอบประจาปี
- งานกิจการ 5 ส
- ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ตามคาสั่ง ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการ และอานวยความสะดวก ให้บริการประชาชน
เป็นที่ตั้ง และในการดาเนินงานให้ยึดหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) พื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการในสานักงาน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทางราชการ
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ยึดหลักตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. หลักคุณธรรม (Morality)
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ดี
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยไม่ปิดบังและไม่เลือกปฏิบัติ
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility )
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)
ใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่ง จัดทาแผนการปฏิบัติงานของตนเองเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและให้
จัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานต่อไป หากมีปัญหาอุปสรรค ขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น ทราบ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามทราบ
ทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
สั่ง

ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

