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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ ์
 ท่ี  57/๒566 

เรื่อง การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน 
องค์การบริหารสว่นตำบลแสลงพันธ ์

------------------- 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   

พ.ศ.๒๕๓๗   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 และ  มาตรา  15  มาตรา  22  มาตรา  25  
และมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 67 ) พ.ศ. 2563 ข้อ 
226  ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง  การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  2564  โดย 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่  และ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  เรื่อง  ประกาศกำหนดโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์   ลงวันที่  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2565  
ประกอบกับ  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  เรื่อง  ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  ลงวันที ่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2565  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ 
ดังตอ่ไปน้ี 

1. สำนักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การ

บริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ  ดังนี้ 
นายวรรณชัย   เพชรแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง  ตำแหน่งเลขที่  68-3-00-1101-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย  กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ  แก้ปัญหาการบริหารงาน ควบคุมสำนัก/กอง และปกครองพนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้าง และพนักงานครู อบต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. ด้านแผนงาน 
       1.1  ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความ
คาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
      1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อบัญญตัิต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น 

       1.3  บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพันธ์ การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
       1.4  วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกำหนดแนว
ทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง 
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น                               
                    1.5  ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์แผนงาน 
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
                    1.6  วางแผนการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
                     1.7  ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่างๆให้กับผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
 

2. ด้านบริหารงาน 
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตดัสินใจ  

แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหค้ำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกำหนดไว ้

         2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2.3 ช่วยกำกับตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค 
เพื่อให้งานบรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัต ิอนญุาต ดำเนินการตา่งๆ ตามภารกิจ ของส่วน
ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิภ์ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ไดร้ับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร 
ปกครองท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

           2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภาฯ และสว่นราชการ เพื่อกำหนดกรอบการบรหิาร 
งบประมาณ (ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานใหต้รงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ) 

2.7 กำกับและบริหารการจดัเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นทีร่ับผิดชอบกำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

2.8 กำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ใหค้ำปรึกษา แนะนำ ดา้นกฎหมายการอำนวยความเป็น ธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือนำเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ 
ตัดสินใจเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความรว่มมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
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3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การบริหารส่วน

ตำบลแสลงพันธ์ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 
      3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
      3.4 กำกับ ดูแล อำนวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการประชาชนภารกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ 

3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

 

4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 

4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุม การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ร่วมวางแผนการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

 

1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
มอบให้  นางสาวศศิธร  วรรณูปถัมภ์  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป)  

อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-2101-001  เป็นผู้รับผิดชอบ
กำกับดูแลภายในสำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล  
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  งานสวัสดิการสังคม  งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  งานกิจการขนส่ง  งานส่งเสริมการท่องเทียว  งานส่งเสริมการเกษตร  
งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ  งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย  งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  งานนิติการ  งานคุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  งานสิ่งแวดล้อม  และ
ราชการที่มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกอง  สำนัก  หรือส่วนราชการใด  ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการ
เฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  งานบริการข้อมูล  สถิติ  
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยมีโครงสร้างงานในสำนัก
ปลัด  ดังนี้ 
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 1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2  งานนโยบายและแผน 
 1.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.4  งานนิติการ 
 1.5  งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  
                      1.6  งานการเจา้หน้าที ่
 1.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.8  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 1.9  งานส่งเสริมการเกษตร 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
 

1. ด้านแผนงาน 
       1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านบริหารงานทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนหรืองานราชการที่มิได้
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ โดยเฉพาะเพื่อเป็น
แบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป 
       1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 
       1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งาน
สนับสนุน งานเลขานุการ   งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
       1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานระบบงานหรือกระบวนการ
ทำงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ด้านบริหารงาน 
       2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ มีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 
  2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแสลงพันธ์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์
และ 
แผนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน



5 
 

ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
        2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
และ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์มีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 
        2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กำหนด 
        2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต่าง ๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม 
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่างๆงานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่าง ๆ สูงสุด 
       2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ
และสญัญา เพื่อใหง้านต่าง ๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
       2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์สามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้
ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน 
หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
       2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น 

2.11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
 

2.12 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ 
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
         3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
         3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
         3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
         4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
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พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
         4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มี การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา
ดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน 
         4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

 โดยแบ่งงานภายในสำนักปลัด อบต. ออกเป็น 9 งาน ดังนี้ 
 

 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
  

มอบหมายให้  นางสาวสุวรรณี  แก้วดี  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เลขที่
ตำแหน่ง 68-3-01-3102-001  และ  นางสาวสกลุรัตน์  ศิลางาม  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-3103-001  มีหน้าที่  ดงันี ้  

 กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูง ในด้านการบริหารจดัการ ภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ปฏิบัติงานทีต่้องตดัสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดร้ับมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงใน
ด้านบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทัว่ไป ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี ้
๑.๑ ด้านปฏิบัติการ 

       1.  ชว่ยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น งานบริหารทรพัยากร บุคคล งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษา
ความปลอดภัย และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น เพือ่ให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิต์าม เป้าหมายที่
กำหนด 

       2.  ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ราชการ 
ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อ การ
ค้นหา รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่สำคัญ 

    3.  ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือวธิีการ 
ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินจิฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

     4.  ตรวจสอบการดำเนนิการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง  การลงทะเบียน 
การบันทึกการคดัแยกประเภท และการจดัส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและ 
สมบูรณ์ 

        1.2  ด้านการวางแผน 
     วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของ

หน่วยงาน ระดับ สำนักกอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหก้ารดำเนินงาน
เป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
               1.3  ด้านการประสานงาน 
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    1.  ประสานการทำงานรว่มกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ 
เบ้ืองต้นแก่สมาชกิในทีมงานหรือหนว่ยงานอื่น เพื่อให้เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

       2.  ใหข้้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการดำเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
         1.4  ด้านการบริการ 

            ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ 
แก่หน่วยงานราชการสว่นท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อมูล และเกิดความเข้าใจในงาน และหน่วยงานราชการสว่นท้องถิน่ 
 

โดยม ี  นางสาวธัญญา  ทัดศรี  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-4101-001  และ  นางสาวจันทรา  ฉัตรทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-4101-002  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิ์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ  การบันทึกข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ
ประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

   1.  ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1   ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป ได้แก่  การรับ – ส่งหนังสือ การ

ลงทะเบียน รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบนัทึกข้อมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ 
ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
     1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
       1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน 
ข้อมูลจำนวนบคุลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับ
ใชเ้ป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
     1.4   ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
     1.5  จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 
     1.6   ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี 
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล)   และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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        1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ 
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
        1.9  จดัเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝกึอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตา่งๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ   ดำเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
          1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร  เช่น  จัดเตรยีมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ตอ้งการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
          1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม  และการดำเนินงานต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค ์
         1.12 ศึกษา และตดิตามเทคโนโลยีองค์ความรูใ้หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ ์งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ ์และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 
    2.  ด้านการบริการ 
      2.1   ให้คำปรกึษาและแนะนำในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผูท้ี่มาตดิต่อ และ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
       2.2 ตดิต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      2.3  ให้บริการข้อมูลแกผู่้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได ้
ต่อไป 
       2.4  ผลติเอกสารตา่งๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกจิของหน่วยงาน และ 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
      3. ด้านการบริการ  

3.1  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน การ 
ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน  

3.2  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน  

3.3  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ รับผิดชอบ  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 
 
     โดยมี นายอธิพันธ์   พุทธคี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   
เป็นผู้ช่วยเหลืองาน ดังนี้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ขับรถยนต์ส่วนกลาง  บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการ
ใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติงานอืน่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดยมีรายละเอียดงาน  ดังนี้  
   - ส่งเอกสารให้สมาชิกสภา     

- ส่งเอกสารให้ ผู้ใหญ่บ้าน     
- ส่งเอกสารให้โรงเรียน        
- ส่งเอกสารศาลากลาง     
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- ส่งพนักงานอบรมต่างจังหวัด     
- ส่งนายกไปประชุมในเขตจังหวัด     
- ส่งนายกไปประชุมต่างจังหวัด     
- ตรวจสภาพรถยนต์     
- ล้างรถ     
- ขับรถดับเพลิง เหตุฉุกเฉิน     
- ส่งคนป่วย     
- ปฐมพยาบาล     
- ขับรถฝากเงิน กับ เจ้าหน้าที่การเงิน     
- ดูแลรถ  บำรุงรักษารถ     
 ฯลฯ 

      โดยมี นายธีระยุทธ   มานุจำ  พนักงานจ้างทัว่ไป ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป  เป็นผู้ช่วยเหลือ
งาน ดังนี้   ชว่ยเหลือการจัดเตรียมและอำนวยการประชุม การจัดสถานที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการการ เครื่องโปรเจคเตอร์ เป็นต้น  บำรุงรกัษาต้นไม้  สนามหญ้า  โดยรอบอาคารสำนักงาน  ซ่อมบำรุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ทั่วไปในเบื้องต้น  ตดัแต่งกิ่งไม้ดอกไม้ประดับ  ประดับตกแต่งสถานที ่ถ่ายเอกสาร  
งานบริการผู้มาตดิต่อราชการ  และงานทีใ่ช้แรงงานทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

    โดยมี นายจำลอง   เยาวลักษณ์  พนักงานจ้างทัว่ไป ตำแหน่ง ภารโรง  เป็นผู้ช่วยเหลืองาน 
ดังนี้   ปิดเปิดประตูในสำนักงานก่อนเวลาเข้างานและหลังเวลาเลิกงาน รักษาความสะอาดบริเวณสำนักงาน  
อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุม ห้องน้ำ  โรงจอดรถ   การจดัการขยะ งานซ่อมบำรุงอาคารสำนกังานเบื้องต้น  
ตัดหญ้าบริเวณสำนกังาน  งานส่งหนังสือราชการ  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  โดยมี  นายสมาน  สถิตสุข  พนักงานจ้างทัว่ไป ตำแหน่ง ยาม  เป็นผูช้่วยเหลืองาน  ดังนี ้
ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน  เปิด ปิดไฟ  โดยรอบ
สำนักงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     
                   



๑๐ 
 

๒.  งานนโยบายและแผน 
 

  มอบหมายให้ นางสาวสกุลรัตน์  ศิลางาม  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การ ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-3103-001  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรืองานวิจัยจราจรปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชำนาญงาน
สูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจรปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและ
ปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและ
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศเพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคง 
  1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการ
ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
  1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายแผนงานและ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองหรือความมั่นคงเพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อช่วยกำหนด 
นโยบายแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการตลอดจนประเด็น
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการและการปฏิบัติการขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่และทุกระดับชุมชนรวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 
  1.7 ดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อ ย้าย สิ่ง
อำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
  1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
  1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้ 
  1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ 
 



๑๑ 
 
 

2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสำนักหรือกอง  และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
  4.1 ให้คำแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนใน
ระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือ
ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.2 ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ทีส่นใจ 
  4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการเพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  4.4 อำนวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจรเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

          3.  งานการเจ้าหน้าที่ 
 
  มอบหมายให้  นางสาวสุวรรณี  แก้วดี  ตำแหนง่  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เลขที่
ตำแหน่ง 68-3-01-3102-001  มีหน้าที่ดังนี้ 

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการ
บริหารหรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความ รู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

๑.   ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๓ ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ 
เช่น การประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ 



๑๒ 
 

บุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล 
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและ ความ
จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ 
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร 
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง องค์กร 
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดขอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ สนับสนุน
การดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๗ ศึกษา วิ เคราะห์  สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่ อการกำหนดตำแหน่งและ  
การวางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนินการ 
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ
เลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง 

๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ 
ความสามารถของตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน 
และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด 
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๑๑ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย 
การรักษาวินัยและจรรยา 

๑.๑๒ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไข
ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ 

เบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 



๑๓ 
 

๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 
๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 

จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๔.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 

๔.๓ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลั ก เกณ ฑ์ วิธี การในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ  

๔.๔ คำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่ มือ  สื่อ เอกสารเผยแพร่  
ในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ 
และการทำ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

 
4.  งานนิติการ 

 
   มอบหมายให้ นายทรงศักดา   สีระสาร  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  68-3-

01-3105-001  มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางกฎหมาย  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณา  วินิจฉัย
ปัญหากฎหมาย  ร่าง  และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  จัดทำนิติกรรม  
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยพนักงานส่วนตำบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ  เหล่านี้
มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการทางกฎหมาย  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทาง

ราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อยกร่าง แก้ไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ข้อบัญญัติข้อบังคับ 
ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ 
และคำสั่งต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ 
ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่างๆ 

1.4 ศึกษา รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ
เรื่องใดๆที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลง
พันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 



๑๔ 
 

1.5 ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิด 
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
ต่างๆ 
   1.7 ควบคุม และดูแลการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การ
ติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 
 

2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น และคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
     3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
        4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
        4.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
        4.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
        4.4 จัดเก็บ ข้อ มูล ทำสถิติ ปรับ ปรุง หรือ จัดทำฐานข้อ มูล หรือระบบสารสนเทศที่ 
เกี่ยวกับงานนิติการ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ และใช้
ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 
 

5.  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
 

           มอบหมายให้ นายมงคล   พาชื่น  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ตำแหน่งเลขที่ 
68-3-01-3801-001  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบตัิการ 

 

      1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประชาชน 



๑๕ 
 

     1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
     1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 
      1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็ง 
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดดา้นการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนา 
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

1.7 ส่งเสริมพัฒนา ออกแบบ สรุป และวิเคราะห์ การดำเนิน การด้านการจดั การความรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
     1.8 ส่ง เสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการ ร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ 
     1.9 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เอื้อให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ชุมชน และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ 
     1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจา้หน้าที่ ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
ดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน  
กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน 
     1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ เอดส์ 
เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
     1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
     1.15 ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ดำเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น



๑๖ 
 

ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริม ครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น 
     1.16 แสวงหา พัฒนาส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพื่อให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จากหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 
     1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
     1.19 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
     1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกีย่วข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
      3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
      4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
      4.2 กำหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูลการ
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน 
 

โดยมี นางสาวพรพิมล  พิรมรัมย์  พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  งาน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ตามแนวทางแบบอย่าง  ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี ้
 
 
 



๑๗ 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ  
    1.1  สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม พัฒนา
ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนการดำเนินงานของท้องถ่ินได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน  
     1.2  ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนโดยมุ่งพึ่งพาตนเองเป็นหลักและยึดคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการ
พัฒนา  
      1.3  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน  เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง  ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และ เครือข่าย
องค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน  
     1.4  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน  กระบวนการ
กลุ่ม  รวมทั้งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น  วิเคราะห์  ตัดสินใจ 
วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน  เพื่อให้  สามารถบริหาร จัดการ
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
     1.5  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ แก่กลุ่มองค์กร เครือข่าย 
องค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในทางเศรษฐกิจ 
และเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง  
     1.6  ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอด
ดำเนินการและเอื้ออำนวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้ แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     1.7  เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถ่ิน  ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี  ความ
สนใจ  เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง        

6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

  มอบหมายให้ จอ.ดิเรก   เรียงเงิน  ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตำแหน่ง
เลขที่  68-3-01-3810-001  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ควบคุม กำกับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน
ด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ การกู้ภัยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่
เกิดขึ้น 



๑๘ 
 

  1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำเส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับสถานการณ์ 
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
  1.5 ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำรายงาน  บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ   ในงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
  1.6 ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 
 

 2.  ด้านการกำกับดูแล 
  2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพือ่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
  2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

 3.  ด้านการบริการ 
  3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

1.2 ให้คำปรกึษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบ้ือต้นได้ด้วยตนเอง 
  3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ เพื่อนำมาพัฒนาหนว่ยงานหรือส่วนราชการต่อไป 
  3.4 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

โดยมี นายธวัฒนพล เสาวคนธ์ฐิตเดช  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ขับรถดับเพลิง  รถยนต์ส่วนกลาง    บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้อง

เล็ก ๆ น้อย ๆ  ในการใชร้ถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย  โดยมรีายละเอียด
งาน  ดังนี้  

-   ตรวจสภาพรถยนต ์   
-   ล้างรถ   
-   ขับรถดับเพลิง เหตุฉุกเฉิน  ขับรถส่วนกลาง   
-   รับและส่งน้ำ 

     -  ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้ง 



๑๙ 
 

เหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความ
เสียหายในดา้นชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

         ฯลฯ    
 
      โดยมี นายยุทธนา   ประยงค์หอม  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ    
     1. เป็นผู้ช่วยพนักงานส่วนตำบล  ช่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซี่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
พิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะกับดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ อุทกภัย  วาตภัย  การ
ป้องกันฝ่ายพลเรือน  

2. งานธุรการและงานสารบรรณทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย ์
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ (ศูนย์ อปพร.อบต.
แสลงพันธ์)  การเตรียมการประชุม การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย เป็นต้น 
 และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมี นายวินัย  มานุจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
       1. ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้ง
เหตุ เช่น อัคคีภัย  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  เผ้าระวัง ตรวจตรา รับแจ้ง
เหตุ ต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย  ภัยพิบัติต่างๆ   
           2. งานทะเบียนข้อมูลสมาชิกอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพันธ์ งานควบคุมบัตรสมาชิกทะเบียนคุมวัสดุ และครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย งานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย เช่น    
    

- งานจัดทำโครงการ/แผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
 - งานควบคุมการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย     

  - งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบและป้องกันภัย   
  - งานฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

 - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร     
 - งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ เช่น วาตภัย     
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย     
 - งานสงเคราะหผ์ู้ประสบวาตภัย     

  - งานสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย     
 - งานส่งเสริมและพัฒนา อปพร.                                    
 - งานจัดทำแผนการป้องกันภัยธรรมชาติ     

             ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

7. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 
           มอบหมายให้ นายมงคล   พาชื่น  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ตำแหน่งเลขที่ 68-

3-01-3801-001  โดยมี  นายธีระยุทธ   มานุจำ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป  นายอธิพันธ์   
พุทธค ี พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  นายจำลอง  เยาวลักษณ์เป็นผู้ช่วยเหลือ
งาน    มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
2. งานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
3. งานกองทุนระบบดูแลระยะยาว ด้านการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

(Long Term Care : LTC) 
4. งานสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

           มอบหมายให้ จอ.ดิเรก   เรียงเงิน  ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตำแหน่ง
เลขที่  68-3-01-3810  โดยมี  นายยุทธนา   ประยงค์หอม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  นายวินัย  มานุจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  
นายธวัฒนพล เสาวคนธ์ฐิตเดช พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็น
ผู้ช่วยเหลืองาน    มีหน้าที่รับผดิชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. ให้บริการทางสาธารณสุข พร้อมทั้งประยุกต์การปฏิบัติงานหรือวิธีการทำงานใน 
ด้านการบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คำแนะนำช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วย
หรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก         
งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 

2. ควบคุมการให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริม 
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ำ เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น 
เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน  

3. จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การควบคุมโรคติดต่อ การปรับปรุงโภชนาการ 
ร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

8. งานกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
 

 มอบหมายให้ นางสาวธัญญา  ทัดศรี  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    
ตำแหน่งเลขที่  68-3-01-4101-001 โดยมี  นายธีระยุทธ   มานุจำ  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง 
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยเหลืองาน โดยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. งานอำนวยการ ประสาน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา เช่น อำนวยการประชุม 
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น 
  2. งานธุรการและสารบรรณของกิจการสภา เช่น คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ เป็นต้น 
  3. งานระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการงานกิจการสภา 



๒๑ 
 

  4. งานช่วยเหลือการจดและบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม 
  5.  การติดต่อและประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา 
  6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

9. งานส่งเสริมการเกษตร  
 

 

     มอบหมายให ้นายมงคล   พาชื่น  ตำแหน่ง   นกัพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหนง่ 68-
3-01-3801-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยม ี นายธีระยุทธ   มานุจำ  พนักงานจา้งทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน
ทั่วไป  นายอธิพันธ์   พุทธค ี พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  นายจำลอง  เยาว
ลักษณ์  พนักงานจ้างทัว่ไป  ตำแหน่ง ภารโรง  และนายสมาน  สถิตสุข  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  ยาม  
เป็นผู้ช่วยเหลืองาน    

  

    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

  1.1 ศึกษา พัฒนา มาตรการ และวิธีปฏิบัติการเกี่ยวกับ การควบคุม การผลิต การ
จำหน่ายการนำเข้า การส่งออก พืชพันธุ์ ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช 
และการค้าพืชตามอนุสัญญา ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญงาน
และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์  วิ จัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ด้าน
พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาศาสตร์ด้านพันธุ์ การเขตกรรม 
การอารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งงานด้านการผลิตสารบำรุงพืช และอื่นๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ 
ความชำนาญ และประสบการณ์สูงมาก เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนา
ผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร 

1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้ำและการชลประทาน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษการเกษตร  

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้าแปร
รูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่งขัน เป็นต้น เพื่อ
วางแผนและนำการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
สินค้าเกษตร 

1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพฒันาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
เพื่อการพัฒนาที่ดิน  

2.6 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านหม่อนไหม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ได้
มาตรฐานสากลอนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดทำ
ข้อกำหนดในการตรวจสอบหลักฐานการผลิตไหมและออกใบรับรองมาตรฐาน และตรวจสอบหลักฐานการ
ผลิตไหมเพื่อออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 
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1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
และปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งทางด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิตเพื่อให้
เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ 

1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลผลิต ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกำจัดที่เหมาะสม 

1.6 ถ่ายทอดความรู้ทางการจัดงานเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา นักศึกษาและ
บุคลากรสาธารณสุข เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและ
ฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 

1.10 เสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือเสนอรวบรวมข้อมูลและ
ศึกษาด้านวิชาการจัดงานเกษตรในประเด็นต่างๆเพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบ 

 

 

2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแสลงพันธ์ระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
     3.1 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น และคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
     3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. ด้านการบริการ 
           4.1 รวบรวมจัดทำข้อมูลการจัดทำรายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตรสินค้า และ
บริการทางการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูล แก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
และผู้เกี่ยวข้อง 
           4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการจัดกางาน
เกษตรและงานสัตว์แพทย์เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
           4.3 ให้ คำปรึกษา แนะนำ จัดทำสื่อเผยแพร่จัดทำเอกสารวิชาการ ตำรา คู่มือทางวิชาการ
จัดการงานเกษตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการจัด การงานเกษตรและสัตว์แพทย์แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้ 
เกิดประโยชน์ 
  4.4 งานดูแลรักษาความสะอาด และอำนวยความสะดวกของสถานที่บริการประชาชน  
งานอาคารสถานที่ งานเพาะชำ งานขยายพันธุ์พืช งานตกแต่งและประดับอาคารสถานที่  
  4.5  งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.6  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
  4.7  งานควบคุม เก็บรักษา และซ่อมบำรุง วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร  
  4.8  ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก จัดเตรียมสถานทีใ่นการประชุมต่าง ๆ  

4.9  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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                                   2. กองคลัง 
 

มอบให้  นางสุภัตรา  บุญศิริ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง)  
อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น  ตำแหน่งเลขที่  68-3-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกอง
คลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  และการพัฒนา
รายได้  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  งานนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการ
เงิน  งานตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งาน
เกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ  และเงินอื่น  ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำ
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง  งานจัดสรรเงินต่าง  ๆ   งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง  ๆ  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานทำงบทดลองประจำเดือน  และ
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียนคุม  งานการจำหน่าย พัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
ทรัพย์สินต่าง  ๆ  งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท  งานบริการข้อมูล  สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ  ด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง  ดังนี้ 

   2.1  งานการเงิน 
   2.2  งานบัญชี 

2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 
2.4  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพัสดุ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านแผนงาน 

1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลังเพื่อวางแผน
และจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 

1.2 ร่วมวางแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานจัดเก็บรายได้และงานพัสดุ หรืองานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ 

1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงานกิจกรรม 
ขัน้ตอนสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ 

1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด
ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
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1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะ
ทางการคลังของ อบต.แสลงพันธ์ รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายงบกลาง เงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

2. ด้านการบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ

ราชการของ อบต.แสลงพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่

เกี่ยวขอ้งกับภารกิจของ อบต.แสลงพันธ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
2.3 พิจารณา อนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ อบต.แสลงพันธ์รับผิดชอบ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ 

ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข 
2.5 ร่วมกำหนดรายจ่ายของ อบต.แสลงพันธ์ เพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต.แสลงพันธ์ 
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและตรวจสอบงาน

ทางการคลังหลายด้านเช่น งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการ
เบิกจ่าย งานเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดำเนินการดำเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้
อย่างตรงเวลา 

2.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงเพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.10 ควบคุมดูแลและตรวจเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และการ
นำส่งเงินไปสำรองจ่าย เพื่อให้เป้าตามกฎระเบียบและมีประสทิธิภาพสูงสุด 

2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อ
นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ อบต.แสลงพันธ์ 

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรืองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ ได้รับ
มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็น
ต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงาน

และงบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
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3.2 ติดตาม และประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ อบต.แสลงพันธ์ และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องหรือเกื้อกูล สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและมี
ความต่อเน่ือง 

3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ อบต.แสลง
พันธ์อย่างยั่งยืน 

4 ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ อบต.แสลงพันธ์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของ อบต.แสลงพันธ์ 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และ

วัสดุ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด   
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของ อบต.แสลงพันธ์ ที่

รับผิดชอบ ทั้งทางด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน  เพื่อให้การทำงานเกิด
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของ อบต.แสลงพันธ์ โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มาดำเนินการและค่าใช้จ่ายร่วมกัน 

4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และงาน 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 โดยแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ 

1. งานการเงิน 
 มอบหมายให้   นางสาวอรทัย  ดาศรี  ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 
68-3-04-3202-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วม
ปฏิบัติงาน ในงานวิชาการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ด้านปฏิบัติการ 
1.1 จัดทำ  วิเคราะห์ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ  

อื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  
1.2 จัดทำรายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในการวิเคราะห์ และ 

ตัดสินใจ  
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การคลัง แก่ส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจ ที่ 

ถูกต้อง  
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การ คลัง  
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1.5 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และ  
การงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานการเงินหรือการคลังเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และ 
ตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทาง การเงิน 
การคลังที่เกี่ยวข้อง  

1.7 ร่วมศึกษาและวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให ้
เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและฐานะ  การเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.8 จัดทำ  รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ และควบคุมการรับการจ่าย เงินตามแผนงานหรือ 
โครงการ การกู้และการยืมเงินสะสม การตัดเงินปี การกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาตัดฝากเงิน 
งบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับและมปีระสิทธิผลสูงสุด  

1.9 ร่วมประสานงานและตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ทางด้านการเงินหรือด้านการคลัง เช่น การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน ส่งเงิน การ กำหนดหรือ
ขยายวงเงินคงคลัง การกำหนดเงื่อนไขและอัตราจ้างของลูกจ้างประจำเป็นต้น เพื่อสร้างความ ชัดเจนให้
ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  

1.10 วิเคราะห์ปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาวาง  
หลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

1.11 วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความต้องการประมาณการ รายรับ- 
รายจ่ายเพื่อนำ ไปจัดทำแผนพัฒนาและขออนุมัติยอดเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

1.12 จัดทำ  รายงานการเงิน การคลัง เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในการ ตรวจสอบของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
2.2 วางแผนการ ควบคุมและตรวจสอบทำงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ จัดเก็บรายได้  

งบประมาณเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณและร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูล การเงิน การคลัง 
การพัสดุ จัดเก็บรายได้ และงบประมาณเพื่อพัฒนารายได้ของ อปท. 

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.3 ให้คำปรึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านต่างๆ เช่นด้าน การเงิน  

การคลัง และการบัญชีเพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  4. ด้านการบริการ  

4.1 ให้คำแนะนำปรึกษาในเบ้ืองต้น แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ  
พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหาร เงินตรา การ
บริหารหน้ีสาธารณะ และการงบประมาณ  
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4.2 สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการเงิน  
การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ เพื่อการ  ประมวล 
วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับงาน
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารเงินตรา การบริหารหน้ีสาธารณะ และการงบประมาณ 
 

2. งานบัญช ี
 มอบหมายให้ นางสาววิลาสินีย์  งามปลอด  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
เลขที่ตำแหน่ง 68-3-04-3201-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เพื่อร่วมปฏิบัติงาน ในงานวิชาการเงินและบัญชี และรักษาการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านปฏิบัติการ 

1.1 จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้ งเงินในและเงินนอก
งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของ อบต.แสลงพันธ์เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
 1.3 จัดทำงบประมาณแก่ อบต.แสลงพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของ
แต่ละสำนัก/กองใน อบต.แสลงพันธ์  

1.4 ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อบต.แสลงพันธ์ เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ 

1.5 จัดทำ  วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของ อบต.แสลงพันธ์มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกำหนด 

1.7 จัดทำ  ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
การเงิน และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.8 จัดทำ  ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบสำคัญ
การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้   

1.9 จัดทำ ติดตาม และดูแลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ 
เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผนดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.10 จัดทำควบคุม และดูแลการจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่าง ๆ ทั้ง
ระบบ Manual และระบบ GFMIF เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้
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แผ่นดินและรายได้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อให้งานด้านบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 

1.11 ดำเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดทำเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และเพียงพอตามที่ได้รับจัดสรร 

1.12 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
บัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด 

1.13 จัดทำ  ควบคุม ดูแลการจัดทำงบการเงินประจำวัน /ประจำเดือน/ประจำปี รายงาน
ทางการเงิน และรายงานทางบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ 

1.14 จัดทำ  ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และ
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ และจัดทำรายงานต้นทุนประจำไตรมาสและ
ประจำปี เพื่อให้มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจในการ
ดำเนินงาน 

1.15 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
    1.16 ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและ
บัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านการวางแผน 
       2.1 วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด 
       2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานระบบงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
ตามเป้าหมายและนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนดไว้ 

2.3 วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลงั เพื่อใช้เป็น แนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร  
และช่วยเหลือให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว 

2.4 ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ ความเห็น และคำแนะนำเบ้ืองต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
     3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
      3.3 ประสานการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการอื่นภายในอำเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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      3.4 ประสานการทำงานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      3.5 ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อให้การ
ดำเนินการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่าง ๆ นำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
 

 4. ด้านการบริการ 
       4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความ
รับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       4.2 จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการ
ต่าง ๆ 
       4.3 ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ – รายจ่าย สถิติการคลัง สำหรับรายงานให้สำนักนโยบาย
สถิติการคลัง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ 
       4.4 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบพิจารณาในการกำหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ 
 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   
     มอบหมายให้   นางดวงดาว  สามารถ  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
ตำแหน่งเลขที่ 68-3-04-3203-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
       1.1 รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ หรือ
ปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม 
       1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆของรัฐและองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทำได้จำนวน
เท่าไรอันจะนำไปสู่ การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ใน
ปีงบประมาณถัดไปได้ 
       1.3 สำรวจพื้นที่กับ กองช่าง และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ 
หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตามจัดทำหนังสือเตือนผู้ประกอบการ
ในข่ายชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชำระเพื่อแจ้งให้ผูเ้สียภาษีทราบ 
       1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด., ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับ
เงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อ
ติดตามลูกหนี้ค้างชาระให้มาชำระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อ



๓๐ 
 

ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคำนวณภาษี 
       1.5 จัดทำรายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัด เก็บ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้ 
       1.6 จัดทำรวบรวมข้อมูลที่ออกสำรวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการนำมาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
       1.7 จัดทำควบคุม การจัด ทำคำสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนมายื่นแบบชำระภาษีตรงตามกำหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำ
รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
       1.8 ส่งเสริมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆเพื่อให้
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
        1.9 จัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษี
ลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น 

        1.10 รับคำร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชำระภาษี 
และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.11 จัดทำ  ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม แผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทาน้ำแข็ง เพื่อ การค้า ค่าธรรมเนียม  
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจ
รักษาโรคค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและข้อบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผง
ลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เงินฝากธนาคาร ค่าจำหน่วยเวชภัณฑ์ คำร้องต่าง ๆค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ 

2. ด้านการวางแผน 
      2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  

2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ การจัด เก็บรายได้ครบถ้วน  
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
      2.3 วางแผนและร่วมดำเนินการในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
      2.4 วางแผนและร่วมดำเนินการในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการให้บริการจัดเก็บ
รายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษี 
 

3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
      3.2 ชี้ แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 



๓๑ 
 

      3.3 ประสานงานและให้คำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ชำระภาษี เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
 

 

4. ด้านการบริการ 
      4.1 ให้คำปรึกษา แนะนำสนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหส้ามารถ
ดำเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
      4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้
ประชาชนรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      4.3 จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 
  โดยมี นางสุรีรัตน์   เตียงทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้เป็นผูช้่วยเหลือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ช่วยจัดทำและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  
ทั้งในส่วนของข้อมูลและแผน แฟ้มสมุดทะเบียน และในส่วนของข้อมูลที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด  

2. ปรับปรุงแก้ไขและเก็บรักษาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

           โดยมี นางสาวมณิอร  ดมอุ่นดี  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน)  เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   1.  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
 2.  งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.  งานปรับปรุงข้อมูลที่ดิน 
 4.  งานปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 5.  งานปรับปรุงข้อมูลภาษีป้าย 
 6.  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 7.  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสผู้เสียภาษี 
 8.  งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน 
 9.  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ 
 10.  งานจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินเอกสารและข้อมูลต่างๆ  
 11.  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 12.  งานบริการแผนที่ภาษี  ข้อมูลแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 13.  งานบริการข้อมูลภาษีป้าย 
 14.  งานจัดทำรายงานประจำเดือน 
 15.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   
มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา  สินโท  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 

68-3-04-3803-001  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษานำส่งการ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน 
      1.2 ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน 
      1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุเพื่อ
เป็นหลักฐานในการดำเนินงาน 
      1.4 รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 
      1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
      1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้ การปฏิบัติงานมี ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
      1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือ ประจำปีงบประมาณ ให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการ
ดำเนินแล้วเสร็จ 

1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับงานพัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสำเร็จลุล่วง 
      2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป 
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
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3.  กองช่าง 
 

 มอบหมายให้    นายปรัชญภัทร์   ดียิ่ง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งเลขที่ 68-3-04-3803-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งาน
สำรวจ  งานออกแบบ  และเขียนแบบ  งานประมาณราคา  งานจัดทำราคากลาง  งานจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมต่าง  ๆ  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  อาคาร  
สะพาน  คลอง  แหล่งน้ำ  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  
งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ  ผังเมือง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการ
ก่อสร้าง  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บำรุง  งานจัดทำประวัติ  ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา  
งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  งานจัดทำทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล  สถิติ  
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง  ๆ  งานอื่นที่เกี่ยว ข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
โครงสร้างงานในกองช่าง  ดังนี้ 

   3.1  งานก่อสรา้ง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผังเมือง 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ด้านแผนงาน 
        1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให ้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด 
        1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

2. ด้านการบริหาร 
         2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
         2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
         2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
         2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เกดิความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
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         2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
        3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
         3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
  3.3 ให้คำปรกึษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบญัชา ให้
มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
 

  4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
       4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย  
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
       4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  
    โดยมี  นางสาวอัจฉรา  ชมชื่นดี  พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานธุรการ)   
เป็นผู้ชว่ยเหลือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านธรุการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบรหิารทั่วไป ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตก้ารการกำกับ แนะนำ  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย โดยเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
        1.1  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือการ
ลงทะเบียน รับ หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ 
ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
        1.2  จัดเก็บ เอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
        1.3  รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน 
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
        1.4  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
        1.5  จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป 
        1.6  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น 
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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        1.7  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช่น  เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ  เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
        1.8  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
        1.9  จัดเตรียม และดำเนินการผลิต เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมการฝึกอบรม
สัมมนานิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา 
         1.10  อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
        1.11  ศึกษา  และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆกฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้อง กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่ว ไป งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1. งานออกแบบและควบคุม 
 

มอบหมายให้ นายจิรชัย  วรรณศิริ  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที ่
68-3-05-4701-002 นายอิทธิพัทธ์    นึกงาม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
และ  นายสุทธ์ศักดิ์   เหมือนมี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ 
แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

      1.1 สำรวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อ
การวางแผนและออกแบบ 
      1.2 ออกแบบกำหนดรายละเอียดงานก่อสร้างงานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 
      1.3 ประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ตามหลักวิชาช่าง 
และมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างเหมาตามระเบียบของทางราชการ 

1.4 กำหนดแผนในการดำเนินงานก่อ สร้างงานบำรงุรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมหรือ 
ตรวจการจ้าง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
      1.5 ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซมเพื่อให้
ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม 
      1.6 ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 
      1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานโยธา เพื่อนำมาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการกำกับดูแล 
     2.1 กำกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานของ



๓๖ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
     2.2 วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานโยธาในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. ด้านการบริการ 
      3.1 ให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านวิชาการ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่
รับผิดชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญด้านงานโยธาแก่ผู้ที่สนใจ 
      3.2 ประสานงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  งานก่อสร้าง 
 

มอบหมายให ้นายจิรชัย  วรรณศิริ  ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน  ตำแหน่ง 
เลขที่  68-3-05-4701-002  และ  นายอิทธิพัทธ์    นึกงาม  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  และ  นายสุทธ์ศักดิ์   เหมือนมี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่าง
ไฟฟ้า  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านช่างโยธา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 

1.1  สำรวจเก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อการ 
วางแผนและออกแบบ 

1.2  ออกแบบกำหนดรายละเอียดงานก่อสร้างงานบำรงุรกัษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ 
เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 

1.3  ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
  2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 
 



๓๗ 
 

3.  งานสาธารณูปโภค 
 

    มอบหมายให้  นายสุทธ์ศักดิ์   เหมือนมี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า  มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะปฎบิัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 

1.1  สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม 
การใช้งาน  ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  

1.2  จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน 
บำรุงรักษา 

1.3  ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่ 
หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด  

1.4  เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2.2 ประสาน แลกเปลีย่นความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  
นายสุทธ์ศักดิ์   เหมือนมี  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มี

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
1. ช่วยเหลือการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง 

ควบคุมการใช้งานดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าระบบเครื่อง
ปรับ อากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุม อัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. ช่วยเหลือจัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติ ของการใช้งานเพื่อการวางแผน 
บำรุงรักษา 
          3. ช่วยเหลือเบิกจ่ายจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
  4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
   

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑. งานบริหารการศึกษา 
มอบหมายให้  นายวุฒิ  ระถาพล  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่ง

เลขที่  68-3-08-3803-001  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  
การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  
ปฐมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา  งานโรงเรียน  งานกิจการ
นักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  งาน
พิพิธภัณฑ์  งานเครือข่ายทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  และการศึกษา
นอกโรงเรียน  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา  งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่  งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำทาง
วิชาการ  งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ดังนี้ 

   4.1  งานบริหารการศกึษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3  งานศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

 
 
 
 

1.ด้านแผนงาน 
๑.๑ ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร  

๑.๒ ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 

๑.๓ ติดตามเร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด 

๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา 

 

6. ด้านบริหารงาน 
 

2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อคนพิการ 



๓๙ 
 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับผิดชอบ 

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดนโยบาย
ด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

2.3 ควบคุมดู นิเทศ และติดตามงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออำนวยการให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2.3 ควบคุมกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่ เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่ 

2.4 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของพื้นที่ 

2.5 ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบรูณ์ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ 

2.7 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ 

2.9. นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุงโรงเรียน
และระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.8 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2.9 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีต่างๆในฐานะผูแ้ทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการ 

 3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้

การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  
1.2 ร่วมติดตามประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ตามที่กำหนด 
1.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา

เพื่อให้เกิดความสามารถและสรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
1.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 



๔๐ 
 

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
  

มอบหมายให้  นายวุฒิ  ระถาพล  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่  
68-3-08-3803-001  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง 
      1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
      1.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.4 จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 
      1.5 ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กำหนด เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา 
      1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ 
จัดการศึกษา 
      1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
      1.8 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย 
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 
      1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบคุลากรทาง 
การศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
      1.10 ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด 

1.11 ประสานส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ อุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้
เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
    1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้ เด็กในท้องถ่ิน
มีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 
    1.13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง
มรดกล้ำค่าของท้องถ่ิน 
    1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานการศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการทำงานที่รับ ผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 

        3. ด้านการประสานงาน 
      3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสมัฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
      3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       4. ด้านการบริการ 
      4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
      4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
      4.3 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
      4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
      4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 โดยมี นางสาวพรรนิภา  ดุจเพ็ญ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
  เป็นผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานพัฒนาการศกึษา  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  งานการศกึษาปฐมวัย  งานการศาสนา  งานบำรุงศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและนันทนาการ  งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน  งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  งานส่งเสริมสวสัดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศกึษา  งานบริการข้อมูล  สถิติ  งานอื่น  ๆ  ที่
เกีย่วขอ้งและที่ได้รับมอบหมาย  โดยมรีายละเอียด  ดังนี ้
 
   -  โครงการลอยกระทง 

-  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
-  รายงาน ศพด.1  รายงาน ศพด.2  รายงาน ศพด.3   รายงาน ศพด.4 
-  รับส่งหนังสือราชการกองการศึกษา 
-  ประสานงานโครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน โครงการแข่งขันกีฬา โรงเรียน เด็ก และเยาวชน   
-  ประสานงานโครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนโครงการคุณธรรมจริยธรรม 
 -  ประสานงานโครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนโครงการแหล่งเรียนรู้ 
-  จัดทำข้อตกลงเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
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-  จัดทำ TOR โครงการต่าง ๆ    
-  ติดตาม ดูแลมาตรฐานการบิหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  ประสานงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

  -  รวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ ์
โดยมี  นางพรรณี    อดิเรก  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  และ  นางสาวกัญ

ชพร  ตรงคำนึง  พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  รับผิดชอบงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลง
พันธ์ดังนี้ 

งานด้านการบริหารศูนย์ 
1. งานบริหาร ดูแล กำกับ ติดตาม การทำงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรง 
2. ด้านการเงินบัญชีและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรง 
3. งานวัสดุ พัสดุ ครุภัณฑ์ และบัญชีควบคุมวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรง 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) 
5. งานอาคาร สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรง 
 
งานด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนตามวัย และเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน การวิเคราะห์หลักสูตร/วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้/การจัดทำแผนประสบการณ์ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
การพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะตามวัย เช่น การบันทึกหลังการเรียนรู้/แผนจัดประสบการณ์ ใบงาน แบบฝึก สมุดประจำตัวเด็ก 
สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกพฤติกรรม วัดน้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะทางโภชนาการ แบบสังเกตผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และแฟ้มสะสมผลงานเด็กเป็นรายบุคคล เป็นต้น 

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็น 
ผู้นำด้านการทำหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การวิจัยในชั้นเรียน ชุดการสอน โครงงาน   ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การพัฒนาสื่อการสอน 
เป็นต้น 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การวัดประเมินทุเรียนอย่าง 
หลากหลาย สม่ำเสมอเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม/ป้องกัน/แก้ไข/จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก มีแบบสำรวจภาวะ
โภชนาการ แบบรายงานหรือแบบบันทึกการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี แบบรายงานคัดกรองผู้เรียนเบ้ืองต้น และ
รายงานผู้ปกครองทราบ บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ด้านคุณภาพ 
ข้อบกพร่อง การนำเสนอผลงานเด่นๆ ของนักเรียน 

5. สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมมือการพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพ  
เช่น มีหลักฐานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครอง บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง วารสาร หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรม ภาพถ่าย เป็น
ต้น 

6. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 



๔๓ 
 

7. จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
8. งานธุรการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 
งานด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนตามวัย และเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน การวิเคราะห์หลักสูตร/วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดทำ
หน่วยการเรียนรู้/การจัดทำแผนประสบการณ์ 

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะตามวัย เช่น การบันทึกหลังการเรียนรู้/แผนจัดประสบการณ์ ใบงาน แบบฝึก สมุดประจำตัว
เด็ก สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก แบบบันทึกพฤติกรรม วัดน้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะทางโภชนาการ แบบสังเกต
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแฟ้มสะสมผลงานเด็กเป็นรายบุคคล เป็นต้น 

3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็น 
ผู้นำด้านการทำหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา การใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การวิจัยในชั้นเรียน ชุดการสอน โครงงาน   ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI การพัฒนาสื่อการสอน เป็น
ต้น 

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การวัดประเมินทุเรียนอย่าง 
หลากหลายสม่ำเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม/ป้องกัน/แก้ไข/จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก มีแบบสำรวจ
ภาวะโภชนาการ แบบรายงานหรือแบบบันทึกการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี แบบรายงานคัดกรองผู้เรียนเบื้องต้น 
และรายงานผู้ปกครองทราบ บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ด้านคุณภาพ 
ข้อบกพร่อง การนำเสนอผลงานเด่นๆ  ของนักเรียน 

4. สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมมือการพัฒนาผู้เรียนตาม 
ศักยภาพ เช่น มีหลักฐานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน บันทึกการประชุมผู้ปกครอง บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง วารสาร หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรม 
ภาพถ่าย เป็นต้น 

6. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
7. จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
8. งานธุรการทั่วไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

                                           5. หน่วยตรวจสอบภายใน    
 
มอบหมายให ้ นางสาวธิรารัตน์  ยอดอินทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ

ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 68-3-12-3205-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี  งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี  
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเกบ็รักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  งานตรวจสอบการ
สรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  งานตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  งาน
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง  ๆ  งาน
ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล  สถิติ  
ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  งานอื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งและที่ได้รับมอบหมายท  โดยมีรายละเอียดงาน  ดังนี้ 

 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
เพียงพอ ของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย  
 2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  
 3. จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก 
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
 4. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย     
 5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 
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 6. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ อหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ
ตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที    
 7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การ
ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
 8. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอ
ขอบเขต และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้



๔๕ 
 

รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญ
ต่อไป  
 9. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
 10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่
ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุม เรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน  
 11. ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   
 12. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเน่ือง  
 13. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบั งคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ  
 14. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง  
 15. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
 16. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  ให้แจ้งหัวหน้า
ส่วนราชการที่สังกัดทราบในขั้นต้น  เพื่อทำการแก้ไข  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบ
ตามลำดับ  คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป 
 

                          สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒566 
 

 
 
                                                      (นางสาวเพ็ชรา  เสาแก้ว) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


