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คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 

ที่  229/2564 
เรื่อง  มอบหมายภารกิจปฏิบัติงานและกำหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างทั่วไปในเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 
................................................ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลโพธิ์
กระสังข์ปฏิบัติราชการตามภารกิจโครงสร้างการแบ่งงานภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ตามโครงสร้างของเทศบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  42    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร  จึงให้พนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้างทั่วไปปฏิบัติงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจโครงสร้าง ตามรายละเอียดแนบท้าย 

ทั้งนี้ ตั้งแต ่ วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2564 

   สั่ง  ณ วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

 
(นายตี  โพธิสาร) 

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดมอบหมายภารกิจปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างท่ัวไป 
สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 

แนบท้ายคำสั่ง เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  ที่  229/2564 
ลงวันที ่ 10 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564 

********************* 
 
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  
  มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  42                        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ดังต่อไปนี้ 
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบก ทางน้ำ การสร้างและบำรุงรักษาทาง 

 การขนส่งมวลชนและวินาศกรรมจราจร 
 การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 การสาธารณูปการ 
 การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
 จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 การให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 การจัดการศึกษา 
 การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ 
 การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การคุ้มครองดูและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 การผังเมือง 



 จัดให้มีที่จอดรถ 
 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 การควบคุมอาคาร 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ส่งเสริมให้มีอุสาหกรรมในครอบครัว 
 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 การท่องเที่ยว 
 กิจการเกี่ยวกับการพาณิช 
 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 
 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

5. ด้านการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 
 ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนการพัฒนาท้องถิ่น  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทาง 
 ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน 
 การประสานและให้ความร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลจะดำเนินการ 
 ภารกิจหลัก 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
1. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
จากภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้องต้น เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์จึงกำหนดภารกิจ/โครงสร้าง 



การบริหารงานของเทศบาลตำบล ประกอบด้วย 6  ส่วน ดงันี้ 
1. สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้ 
 ฝ่ายอำนวยการ 
 ฝ่ายปกครอง 
2. กองคลัง  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย ดังนี้ 
      ฝ่ายบริหารงานคลัง 
      ฝ่ายพัฒนารายได้ 
3. กองช่าง  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย ดังนี้ 
      ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
      ฝ่ายการโยธา 
4. กองการศึกษา  ประกอบด้วย 1 ฝ่าย ดังนี้ 

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 1 ฝ่าย ดังนี้ 
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
6. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน 
 

ฉะนั้น ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงกำหนด 
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

ว่าง      ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล) 
    เลขที่ตำแหน่ง  55-2-00-1101-001 

 นายสนอง  ศิริเทศ  ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
    บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ป ระเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง มาก โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้าหมาย
ความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัด
แผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  



1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี บริหารงาน การกำหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ 
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ ประชาชน  
1.4 กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์  
1.6 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้  
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน  
2.3 กำกับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องสภาวการณ์ ของประเทศและความต้องการของ
ประชาชนเป็นสำคัญ  
2.5 กำกับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้  
2.6 กำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายการอำนวยความเป็น ธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอำนวยความ เป็นธรรมให้แกป่ระชาชน  
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
พิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
2.8 ให้คำปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือกำหนดกรอบ การบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติราชการ  
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารงาน
และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  



3.2 ช่วยวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎหมาย  
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม  
3.4 กำกับดูแล อำนวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ  
3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
4.3 วางแผนการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือให้การ ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความ
คุม้ค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 

ว่าง    ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
    เลขที่ตำแหน่ง  55-2-00-1101-002 
นายสนอง  ศิริเทศ  ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัด
ระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ำงๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ  ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
บริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงาน  ทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัว
ประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน  ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ สำมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ มั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป  
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  



1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน เลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ  ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน
นำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผน  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ  งานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานของผู้บริหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้  
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์กำหนด  
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่ำงๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสารงานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงาน
การประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล  ต่ำงๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่ำงๆ สูงสุด  
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่ำ
งๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชำการ และตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหำ บริหาร พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากบุคลำกรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ แผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  



2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์  ต่ำงๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น เพ่ือ  อำนวยการให้การให้บริการประชำชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้  การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ  นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การท ำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  ยอดเงิน การทำสัญญา  
การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบ การใช้ และเก็บรักษา
ยานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

นางสาวอรุณี  สุพงษ ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
      เลขที่ตำแหน่ง  55-2-12-3205-001 
      ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
งานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความชำนาญสูงใน



งานวิชาการงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข  หลักฐานการทำสัญญา และ
เอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชีพัสดุทรัพย์สินเพ่ือให้การตรวจสอบดำเนิน  ไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับ
หลักฐานที่เกิดข้ึนจริง  
1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน  พัสดุทรัพย์สิน และการบริหาร
ด้านอ่ืนๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต  เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด  
1.3 จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและ  ข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน  
1.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คำแนะนำใน การปฏิบัติงาน วางโครงการ
กำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด  
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการ บริหารงบประมาณ การเงิน การ
บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารด้านอ่ืนๆ ของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือนำไปประกอบการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ  ต่างๆ เพ่ือเสนอผลการ
ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล  การดำเนินงานและนำไป
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดต่อไป  
1.7 ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และ  หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพ่ือน าไปสู่การ
กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด การประหยัดและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ  
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงิน
ยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพ่ือให้  เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่
กำหนดไว้  
1.10 ร่วมจัดทำคู่มือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  



2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
2.3 วางแผนการกำหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจำปี ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าการ
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ป้องกันการทุจริต  
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเดียวกันและให้คำปรึกษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เพียงพอ  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ  เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ  ภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น  แก่หน่วยงานราชการ เอกชน 
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์  
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานเพ่ือให้สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ  
4.3 ให้คำแนะนำในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดให้ลดน้อยลง  
4.4 ให้คำแนะนำปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ  ตรวจและเจ้าหน้าที่ระดับรอง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
สำนักปลัดเทศบาล 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในงานแผนงานและโครงการ งานติดตาม  และประเมินผล งาน
ข้อมลูและสารสนเทศ  งานบริหารบุคคลและเจ้าหน้าที่  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานจัดประชุมสำนักงาน   งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ ตลอดจนปฏิบัติงานที่มิใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนใดโดยเฉพาะ  โดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  นายสนอง  ศิริเทศ  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) 
    เลขที่ตำแหน่ง 55-2-01-2101-001         
    ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัด
ระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ำงๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  



1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ  ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
บริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงาน  ทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัว
ประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ สำมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ มั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป  
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน  เลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด  ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 1.5 
ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือนนำมา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ  เพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ  งานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานของผู้บริหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กำหนด  
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่ำงๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำ
รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่ำงๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้
งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่ำงๆ สูงสุด  
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่ำ
งๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชำการ และตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  



2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหำ บริหาร พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากบุคลำกรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ  แผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์  ต่ำงๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น เพ่ือ  อำนวยการให้การให้บริการประชำชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้  การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ  นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การท ำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2. ว่าง    ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป ) 
    เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-2101-002 
สิบเอกธนวัสส์  ปิยะพันธ์         ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัด
ระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของ



หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ำงๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ  ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
บริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงาน  ทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัว
ประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน  ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ สำมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ มั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป  
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน  เลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ  ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือน
นำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ  เพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผน  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ  งานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานของผู้บริหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กำหนด  
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่ำงๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำ



รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่ำงๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้
งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่ำงๆ สูงสุด  
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่ำ
งๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชำการ และตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ  พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหำ บริหาร พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากบุคลำกรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ  แผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์  ต่ำงๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น เพ่ือ อำนวยการให้การให้บริการประชำชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชน
ผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ  นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การท ำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

3.  สิบเอกธนวัสส์  ปิยะพันธ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานทั่วไป) 
                                       เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-2101-003 
       ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง   



ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน 
อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ำงๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ  ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
บริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงาน  ทะเบียนราษฎร์และงานบัตรประจำตัว
ประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน  ราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ สำมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความ มั่นคงของประเทศ เพ่ือให้เกิดการนำเสนอ
แนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป  
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ  หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ ระบบงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน  เลขานุการ งานนโยบายและแผน 
หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด  ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 1.5 
ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจ  ของหน่วยงานในภาพรวมเพ่ือนนำมา
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำค่าของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ  เพ่ิมเติม และการโอนเปลี่ยน
ระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตาม
กฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้  
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ได้แผน  ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับ  งานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การทำงานของผู้บริหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 2.4 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เพ่ิมเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้ 2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
การดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กำหนด  



2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ จัดการงานต่ำงๆ หลายด้านของ
หน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานแปลเอกสำร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำ
รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล ต่ำงๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพ่ือดูแลให้
งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความ ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่ำงๆ สูงสุด  
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งาน ระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่ำ
งๆ ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชำการ และตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและ  พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
บริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหำ บริหาร พัฒนาและใช้ ประโยชน์จากบุคลำกรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและ  แผน หรืองานจัดระบบงาน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารภายใน
ที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชำชนในท้องถิ่น  
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ ต่ำงๆ เช่น การแจ้งเกิด การ
แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชำชน เป็นต้น เพ่ือ  อำนวยการให้การให้บริการประชำชน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้  การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การท ำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 



4. จ่าสิบเอกสาคร  ฝั่งสระ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
                                         เลขที่ตำแหน่ง 55-2-01-3104-001 

ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร ประจำตัวประชาชนต่างๆ เพ่ือ
วางแผนให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด 
ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพ่ือให้การบริการประชาชน  เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม
กฎหมาย  
1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด  
1.4 ประสานงานและจัดทำกิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ  ท้องถิ่น เช่น การจัดทำ
ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น เพ่ือให้การ  เลือกตั้งประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน เพ่ือเตรียมความพร้อม และอำนวย ความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
ทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ  
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์  บัตรประชาชนหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ  ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ  สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้  ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 



5. นางสาวไพศรี  สุธาตุ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-01-3103-001 

    ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ  แก้ปัญหาที่ยาก 
และปฏิบัติงานอื่นตาม ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด  และสถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และ  เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ  โครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  
1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพ่ือช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
1.4 ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยกำหนด นโยบาย แผนงาน โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.5 วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการตลอดจนประเด็น นโยบายและมาตรการต่างๆ
เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการของ  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุก
ระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด  
1.7 ดำเนินการสำรวจคำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม  รื้อย้าย สิ่งอำนวยความสะดวกใน
ระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก  การก่อสร้างนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  
1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน  สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจร
ทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและ เป็นธรรม  
1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเพ่ือให้ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้  
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ ภายนอก จากนโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติ
การประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที ่



1.11 ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา  
2. ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับ
สำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ  แผน ในระดับที่ซับซ้อน หรือ
อำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ไดท้ราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.2 ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ  
4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
4.4 อำนวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่  หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 

6.  ว่าง    ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
    เลขที่ตำแหน่ง 55-2-01-3801-001  
นางสาวเพ็ญศรี ชุ่มกลาง  ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                            

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาการ ในการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตาม
ทีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานี่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน 

ประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน 

1.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 

ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการ

พัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1.3  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 



1.4  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบสารสนเทศชุมชน  

เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

1.5  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสร้างความสมดุลในการ 

พัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.6  กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม  

ได้มาตรฐาน 

1.7  ส่งเสริมและดำเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบ 

การจัดการความรู้ของชุมชน 

1.8  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน 

ในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดำเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 

1.9  ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพ่ือ 

ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน 

1.10 ดูแล ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตาม
วิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านเกษตรและอุสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ได้ เช่น เบี้ยยังชีพ 
เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิต
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
1.13 จัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงดำเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผลการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
กิจกรรมเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
1.14 สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำมาวางแผนในการ
พัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชนเพ่ือให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิด
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีตลาดจำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 
1.17 ส่งเสริมการสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิด
สวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียนต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือ
นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 



3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

7. นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-01-3102-001 

    ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหาร
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
สูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสนอแนะในการ
วางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน
และประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.3 ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างานของ
ตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ บุคคล เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.4 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกำหนดนโยบายหรือ การ ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.5 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพ่ือกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึง
การวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีโครงสร้าง องค์กร โครงสร้างหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ สนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.7 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการกำหนดตำแหน่งและ การวางแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  



1.8 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และดำเนินการ เกีย่วกับการสรรหาและเลือกสรร 
ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ เลื่อนระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง  
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของตำแหน่งงาน และ
กำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร  
1.10 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานและการบริหาร
ค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพ่ือดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา  
1.12 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ใน
ระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและ
แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด  
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการวางแผน  วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกา 
4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้  
4.3 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 



8. นางสาวเพ็ญศรี  ชุ่มกลาง ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
     เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-3103-001 
        ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้
การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร สำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัด
ระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ สารบรรณ และงาน สัญญาต่างๆ เป็นต้น  
1.2 จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  
1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ  เพ่ือให้การบริหารการประชุมมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
1.5 ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด  
1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพ่ือให้งานดำเนินการไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
1.7 ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงาน
และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ด้านบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่ หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ  

9. จ่าเอกเทพศักดิ์  ใจกัด  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
    เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-4805-001 

ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญา โดยต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข



ปัญหาที่ค่อนข้าง ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม กำกับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย  ในด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  
1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ การกู้ภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การ
รับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย ที่เกิดขึ้น  
1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน การปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  
1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ  เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ 
บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดทำแผนป้องกันรับ สถานการณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์  
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนำไปปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
1.6 ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
2. ด้านการกำกับดูแล  
2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่  สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
กำหนด  
3. ด้านการบริการ  
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  
3.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  
3.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของ  หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือ
นำมาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป  
3.4 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

 
 



10. ว่าง ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-4101-001 
นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา  ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่  ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือ
ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน  ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ  สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ  
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ  พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป  
1.6 ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ  ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ต่อเวลา  
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน  ในเรื่องการประชุม และการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  



1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 

11. นางสาววรรณภา  มังคละ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      เลขที่ตำแหน่ง  55-2-01-4101-002 

ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่  ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือ
ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน  ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ  
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ  พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป  
1.6 ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  



1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การ  ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ  ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ต่อเวลา  
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

12. นางประไพพิศ  รัตนา  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่  ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือ
ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน  ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ  สะดวกต่อการค้นหา และเป็น
หลักฐานทางราชการ  
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ  พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร 
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 



1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป  
1.6 ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ  ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ต่อเวลา  
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการ
ข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน  ในเรื่องการประชุม และการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์  
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย 

13. นางสาวสุจิตตรา  เรืองคำ     ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
     ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผนงาน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีกลุ่มอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและ
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้
คำแนะนำ และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆที่



เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ดังนี้ 
1. ช่วยประสานงานการจัดทำแผนชุมชน   ช่วยประสานงานกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆในท้องถิ่น 
2. ช่วยประสานงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. นางสาววรัชยา  กาฬปักษ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือ
กระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกำกั บ
ตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือคามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ดังนี้  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ธุรการ   ช่วยเหลืองานสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้พิการ   งานรับรองแขกและผู้มา
ติดต่อประสานงาน  ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ วารสารข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประสานและอำนวยความสะดวกให้บริการข้อมูลของเทศบาล แก่ผู้มาขอใช้บริการ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

15. นางสาวอริสรา  แถมบุญ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
      ช่วยปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้  ความเข้าใจ  เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตำบล   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนหรืองานอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

16. นายสมาน  เรืองคำ   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถดับเพลิง 
       ปฏิบัติหน้าที่ขับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-5003 ศรีสะเกษ  
เพ่ือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ของ
รถดับเพลิง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

17. นางสาวสุจินต์ พิมูลชาติ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 
ช่วยปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติงานทั่วไป   

ได้แก่  ชี้แจงอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  การประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ดังนี้ 
1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งคนเกิดและคนตาย 
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ 
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านทะเบียนบ้าน 
4. ช่วยปฏิบัติงานด้านการสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร 
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการมอบอำนาจให้แจ้งแทน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. งานช่วยเหลืออำนวยความสะดวก  การประสานงานทั่วไป 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 



18. นายอาคม  ปรีเปรม    ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
ปฏิบัติหน้าที ่ พนักงานประจำรถขยะ 
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่ 

รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

19. นายคมพัชร์  แก้วสีห์นนท์  ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง                                   
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ตลอดจน 

บำรุงรักษา  และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของรถบรรทุกน้ำ  ช่วยเหลือในการดับเพลิง  ประจำรถบรรทุกน้ำหรือ
ปฏิบัติงานอื่นใดทีไ่ด้รับมอบหมาย 

20. นายวีระยุทธ  บุญเรือง  ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับช่วยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน 

บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆของรถบรรทุกน้ำ  ชว่ยเหลือในการดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำ ปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4953 ศรีสะเกษ และขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 9838 ศรีสะเกษ 
ตลอดจนดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถตู้และรถยนต์ แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถและปฏิบัติงานอื่น
ดังนี้ 
1. รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่   
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

21. นางสาววราพร  บุญมา  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
ช่วยปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณธรรมดา  ซึ่ งมีลักษณะงาน

เกี่ยวกับการ  รับ-ส่ง  ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง คัด
สำเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษา  และเบิกจ่าย  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ดูแลรักษาเอกสารและระเบียบต่างๆของ
สำนักปลัด  จัดเตรียมและให้บริหาร เรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ  และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   

22. นางสมแสง  วันนุบล  ตำแหน่ง   นักการภารโรง 
    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เปิด ปิด สำนักงานเทศบาล  ทำความสะอาดบริเวณ

อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ   รักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเทศบาล  รวมทั้งเก็บและ
ดูแลเครื่องใช้ให้อยู่ในความเป็นเรียบร้อย  เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

23. นายสำเลิง  โพธิสาร  ตำแหน่ง คนสวน 
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  82-5004 ศรีสะเกษ  

จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  



24. นายณรงค์ฤทธิ์   เอนกโชค    ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับกระเช้า หมายเลขทะเบียน  82-2643    

ศรีสะเกษ  ตรวจสอบโคมไฟ  ตามหมู่บ้านทั้ง  14  หมู่บ้าน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ บำรุงรักษา ทำ
ความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ 

25. นายประชิด  จันทะสน ตำแหน่ง  ยาม 
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ยามเฝ้าสถานที่  ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ  

และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว  หรืองานอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กองคลัง 
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานการคลังของเทศบาล  ซึ่งมีลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน  การบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระดับงาน งาน
บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำการ
ทำความเห็นและสรุปรายงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษา
ทรัพย์สินที่มีค่าของเทศบาลโดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติดังนี้ 

1.  ว่าง    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง)   
    เลขที่ตำแหน่ง  55-2-04-2102-001 
นางเพ็ญพัตร์ คำผา  ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการกองคลัง  

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์ กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชามากพอสามควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพ่ือวางแผนและจัดทำแผนงาน
โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ  แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  



1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ  งบประมาณ รวมทั้งเสนอ
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงาน  กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่าเงินประจำไตรมาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ  ระบบงานของหน่วยงานที่
สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และ
เวลา  
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ สถานะทางการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง  ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี  ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ
สนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข  
2.5 ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและ ตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น 
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ 
งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน ควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
และหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ
สูงสุด  
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา  
2.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพ่ือให้การ  ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และ การนำส่งเงินไปสำรองจ่าย 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด  



2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้าน การคลัง การเงิน การบัญชี และ  การงบประมาณเพ่ือนำไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น
กรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้  ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ  เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น
ต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่ มีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง  
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณท่ีได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ  งบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. ว่าง     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง)   
     เลขที่ตำแหน่ง  55-2-04-2102-002 
นางเพ็ญพัตร์ คำผา         ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครอง 



ส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชามากพอสามควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง  เพ่ือวางแผนและจัดทำแผนงาน
โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ  แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณ รวมทั้งเสนอ
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงาน  กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่าเงินประจำไตรมาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ  ระบบงานของหน่วยงานที่
สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และ
เวลา  
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ  สถานะทางการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ  ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ
สนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข  
2.5 ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ  ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  



2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและ ตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น 
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ 
งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน ควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
และหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ
สูงสุด  
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา  
2.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพ่ือให้การ ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และ  การนำส่งเงินไปสำรองจ่าย 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้าน การคลัง การเงิน การบัญชี และ  การงบประมาณเพ่ือนำไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น
กรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้  ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ  เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น
ต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน  สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง  
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ งบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3.  นางเพ็ญพักตร์ คำผา   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  (นักบริหารงานคลัง)   
       เลขที่ตำแหน่ง  55-2-04-2102-003 

        ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชามากพอสามควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพ่ือวางแผนและจัดทำแผนงาน
โครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานการ
คลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และ งานการพัสดุ หรืองานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือ  แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ  งบประมาณ รวมทั้งเสนอ
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณำการแผนงาน  กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด  
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่าเงินประจำไตรมาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ  ระบบงานของหน่วยงานที่
สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และ
เวลา  



1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับ สถานะทางการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง  ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี  ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือให้การ
สนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข  
2.5 ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการ ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและ ตรวจสอบงานการคลังหลายด้านเช่น 
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ 
งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งาน ควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า
และหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพ่ือควบคุมการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ
สูงสุด  
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการ ปฏิบัติงาน รายงานประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา  
2.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้สามารถเก็บรายได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพ่ือให้การ  ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และ การนำส่งเงินไปสำรองจ่าย 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้าน การคลัง การเงิน การบัญชี และ  การงบประมาณเพ่ือนำไปประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน เป็น
กรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้  ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  



3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและงบประมาณเพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ  เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น
ต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มี ลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง  
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรือ  งบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

4. ว่าง    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
    เลขที่ตำแหน่ง 55-2-04-4101-003 
นางสาวณัฐพร  วันนุบล      ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับ ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ  รับผิดชอบเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  



1.2 มอบหมายงาน กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้
การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  
1.3 จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติหลักฐานเกี่ยวกับ  บุคลากร เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.4 จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ กำหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพ  
1.5 ควบคุม และดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา  การเบิกจ่าย การลงทะเบียน
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่าง
เต็มที ่ 
1.6 ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา การฝึกอบรม และการสรุปเวลา
การปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานสรุป การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้  
1.7 อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทำรายงาน  การประชุม เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.8 พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงานมีความ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในงาน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน  
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการกำกับดูแล  
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด  
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ระดับรองลงมา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
3. ด้านการบริการ  
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน  การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
3.2 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ  รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. ว่าง     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-04-4203-002 

นางประไพพิศ รัตนา   ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  



1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษา
พัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน  
1.2 ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ในการดำเนินงาน  
1.3 ร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ดำเนินงาน  
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบ การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
1.7 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ  
1.8 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง  
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือให้บริการ หรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 

 7. ว่าง     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-04-4201-001 

นางสาวณัฐพร  วันนุบล   ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด  
1.2 รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน และ
จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิก จ่ายเงิน  
1.3 ดำเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ รับ-จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก 
ถูกต้องและครบถ้วน  
1.4 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและ บัญชีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ง่าย
และสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆทางการเงินและบัญชี  



1.5 ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความ ถูกต้องใน การปฏิบัติงาน  
1.6 ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและตรงตาม
มาตรฐาน และระเบียบที่กำหนดไว้  
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญช ี
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการเงินและบัญชีและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

8. ว่าง     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-04-4204-001 

นางสาวอำพร  เกษอินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้

ผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าบริการ และ
รายได้อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด  
1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ เพื่อให้สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  
1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นำส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง  
1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา  
1.5 จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูล
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.6 ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ จัดเก็บรักษาหรือค้นหา
เอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น ข้อมูลในการดำเนินงาน  
1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินงานเกี่ยวกับ
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  
1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานของหน่วยงาน  
2. ด้านการบริการ  



2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

9. นางสาวจิรณี เกษอินทร์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ  
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

1.1 ช่วยปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน  
1.2 ช่วยทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดำเนินงาน  
1.3 ช่วยร่างและตรวจสัญญาซื้อสัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ดำเนินงาน  
1.4 ช่วยรายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทำรายงาน และนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน  
1.5 ช่วยทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี งบประมาณ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชา ทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ  
1.6 ช่วยประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพ่ือให้บริการ หรือขอ
ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. นางสาวอำพร เกษอินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
    ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

ช่วยปฏิบัติงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งาน
ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง  เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ 
รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. นางสาวณัฐพร  วันนุบล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ช่วยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น รับ จ่ายเงิน เก็บ

รักษาเงิน และส่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารทางการเงินและบัญชีจัดทำและ
ดำเนินการต่างๆในด้านงบประมาณ  ควบคุม  การทำบัญชีบางประเภท และรายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็นต้น  
ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี การงบประมาณฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่  และทำหน้าที่ติดต่อ  ประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้
คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 



กองช่าง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน 

สาธารณูปโภค  ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวม
และสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในงานออกแบบ วางผังหลัก งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างทางระบาย
น้ำและโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ งานข้อมูลก่อสร้าง งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานประเมินราคา งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริการข้อมูล งานตกแต่งสถานที่ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผัง
พัฒนาเมือง งานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติดังนี้ 

1. ว่าง     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) 
เลขทีต่ำแหน่ง 55-2-05-2103-001 

    นายอำนวย  รักษาศิริ   ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย 
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง 
งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงกำรา หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานกำราดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
2. ด้านการบริหาร  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา ผลประโยชน์ของราชการ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  



3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่ำ และเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

2. นายอำนวย  รักษาศิริ   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง) 

เลขที่ตำแหน่ง 55-2-05-2103-002 
         ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย  
ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง 
งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงกำรา หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานกำราดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
2. ด้านการบริหาร  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  



2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา ผลประโยชน์ของราชการ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่ำ และเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

3. ว่าง     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง) 
เลขทีต่ำแหน่ง 55-2-05-2103-003 

    นายอำนวย  รักษาศิริ   ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายการโยธา  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย  

ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่ำงๆ ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงานช่าง 
งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบายและแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงกำรา หรือ แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานกำราดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
2. ด้านการบริหาร  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  



2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษา ผลประโยชน์ของราชการ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่า  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ บัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะทีเ่หมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่ำ และเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

4.  นายสุรศักดิ์  บุตรดี   ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
เลขที่ตำแหน่ง  55-2-05-4701-001 

          ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความ
ต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ  
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
1.3 ถอดแบบ เพ่ือสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
2. ด้านการบริการ  



2.1 ให้คำแนะนำตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมี
ทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ ขอความช่วยเหลือและร่วมมือ
ในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
หรือความพึงพอใจ 

5.  นายติณณภพ  พยอมใหม่  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา      
ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การ 
กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบสอบถามปัญหาประปาแต่ละหมู่บ้าน  อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง  รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
2. ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างยาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา 
3. การวางโครงการก่อสร้างในด้านช่างโยธา 
4. ช่วยปฏิบัติงานสำรวจต่างๆเกี่ยวกับงานช่างโยธา 
5. ช่วยซ่อม สร้างวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.  นางพรสุดา  สุดสังข์   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

          ช่วยปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณธรรมดา  ซึ่งมีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการ  รับ-ส่ง  ลงทะเบียนหนังสือ  เก็บและค้นหาหนังสือ  รวบรวมข้อมูล  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง คัด
สำเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษา  และเบิกจ่าย  พัสดุ  ครุภัณฑ์  ดูแลรักษาเอกสารและระเบียบต่างๆของ
สำนักปลัด  จัดเตรียมและให้บริหาร เรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ  และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

7. นายรังสรรค์  สมรัตน์   ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับช่วยงานช่างโยธาที่ไม่ยาก ภายใต้การ 

กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน ช่วยปฏิบัติงาน
สำรวจต่างๆเกี่ยวกับงานช่างโยธา  ช่วยซ่อม สร้างวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและ
ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน  ชว่ยปฏิบัติงานด้านการประสานงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 5681 ศรีสะเกษ  ตลอดจนดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์และปฏิบัติงานอ่ืนดังนี้ 
1. รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 



กองการศึกษา 
 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง และแนะแนวการบริการและการส่งเสริม การจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานส่งเสริม
และสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการกีฬา 
งานศูนย์เยาวชนประจำตำบลและหมู่บ้าน งานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และอนุบาล งานห้องสมุดและเครือข่ายการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน งานการศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาอ่ืน  งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ว่าง    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
     ตำแหน่ง  55-2-08-2107-001 

    นางสาวดวงนภา  อุดด้วง ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา                       
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นขนดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน 
อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กำหนด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงานการศึกษา 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่
กำหนด  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ  ระบบงานของหน่วยงานด้าน
งานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคน  พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  



2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปกำหนด  นโยบายด้านการศึกษาของ
หน่วยงานต่อไป  
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออำนวยการให้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่  
2.5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี  ความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่  
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้  การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ กำหนดไว้  
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย เพ่ือส่งเสริม  สุขภาพที่ดีของประชำชนใน
พ้ืนที ่ 
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
2.10 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ ของราชการ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ  นโยบาย พันธกิจ และเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายละผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 



2.  นางสาวดวงนภา  อุดด้วง   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริ หารงาน
การศึกษา) 
     เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-2107-002 
          ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนดเล็ก หรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัด
ระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กำหนด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ แผนการปฏิบัติงานการศึกษา 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่
กำหนด  
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ  ระบบงานของหน่วยงานด้าน
งานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามความตองการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่รัฐกำหนดทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคน  พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือนำไปกำหนด  นโยบายด้านการศึกษาของ
หน่วยงานต่อไป  
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออำนวยการให้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เจริญก้าวหน้าและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นที่  
2.5 ริเริ่มพัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี  ความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่  



2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็น
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้  การจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ กำหนดไว้  
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกำลังกาย เพ่ือส่งเสริม  สุขภาพที่ดีของประชำชนใน
พ้ืนที ่ 
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนำเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและระบบต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
2.10 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ หรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ  
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ  และคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ ของราชการ  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ  บัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจ และเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายละผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

3.  ว่าที่ร้อยตรีกฤตภาส  สีทอนมาศ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-3803-001 

          ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานี่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1.ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอก 



ระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง 

1.2  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา หลักสูตร  

แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.3  ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบ 

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4  จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5  ร่วมวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนด เพ่ือให้ได้บุคลากร 

ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาแลเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

1.6  ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา  

รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.7  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้การ 

จัดการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.8  ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางานด้าน 

การศึกษา 

1.9   ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอของ 

ประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

1.10 ประสานและร่วมดำเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ
เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น 
งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมี
การพัฒนาการที่ดีสมวัย 
1.13 จัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคี และรักษาไว้ซึ่งมรดกล้ำค่าของท้องถิ่น 
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้านการวางแผน   วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกำหนด 



3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การ
บริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และชุมชน ประชาชนทั่วไป 
4.3 ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา
และวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคล
ทั่วไป 
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆเพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

4. นางกานต์จิราห์  โพธิสาร  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0308 
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 



2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้ เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

5. นางจุฬาภรณ์  รักษ์วงศ์  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0309 
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 



1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพฒันาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

6. นางกษมา  จันทะเสน    ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0310 

     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 



      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริ การสังคม
ด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่ งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 



 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้ นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

7. นางสาวนันทิชา  สิงห์เจริญ   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0311 

     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 
      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 



3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

8. ว่าง     ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ ครูผู้ช่วย 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0312 

     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  
ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 



2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

9. นางรำไพ  แต้มงาม   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0313 

     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 7 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการ
เรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือ
สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 



2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

10. นางสาวประภร  แต้มงาม  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ ระดับ ครู คศ.2 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-08-66-0314 

     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ 
      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 5 มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียน  อบรมบ่มนิสัย
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรี ยน การบริการสังคม
ด้านวิชาการ  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ  ดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร  โดยจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 



1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณลักษณะ ประจำวิชา  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม  และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.  ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
2.1 สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้  กระบวนการคิด  ทักษะชีวิต  และพัฒนาผู้เรียน  เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ  มีความสุข  มีความปลอดภัย  และการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดี  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน  
2.3 อบร่มบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
2.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  เอกสารประจำชั้นเรียนหรือเอกสารประจำวิชา  เพ่ือใช้ ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  ด้านการพัฒนาตนเอง 
3.1 จัดทำแผนพัฒนาตนเอง  และดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3.2 มีส่วนร่วมและหรือเป็นผู้นำทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี 
3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู  และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความสามารถทักษะรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  
สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน  หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านการบริหารจั ดการชั้นเรียน  
และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน  โดยแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ  ถูกต้อง  เหมาะสม  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นผู้เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง  บูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  
คุณลักษณะ  และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลัดดา  สาแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 



1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณรัตน์ สุดสงค์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

13. นางสาวอ่อนศรี  ประชุมวงษ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

14. นางสาววัชรี  คำมีวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 5 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

15. นางสาวณัฐทรียา  อนุรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 6 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

16. นางสาวน้ำฝน  แก้วลอย  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

17. นางอรทัย  ท่อนทองแดง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 5 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

18. นางสาวพรพิมล  สะอาด  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 7 และปฏิบัติงานดังนี้ 



1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

19. นางสาวทิภาวรรณ  สระทอง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

20. นางสาวธัญลักษณ์  จินาวัน  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

21. นางสาวสุภาพ  บุญขาว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 



5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

22. นางสาวรันต์   สุดสังข์  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

23. นางสาวสุดารัตน์ ปรือปรัง  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

24. นางสาวละมัย  ศรีภักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

25. นางสาวกิตติยา วรรณประภา  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 



      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

26. นางศิลาภรณ์  ศรีดาพันธ์  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

27. นางสาวสุพร  กุลวุฒิ   ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 2 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

28. นางสาวเครือมาศ  อินวันนา  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

29. นางสาวมาลัย  นพพันธ ์   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือ
ราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน ต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรง
ตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ 
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
รายชื่อ พนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ 
ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมาย
ต่างๆ ที ่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร
สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษา
ยานพาหนะ และสถานที่ เพ่ือให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง 
และมี ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน จัดเตรียมการประชุม บันทึกการ
ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และ
โครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรง
ต่อเวลา ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของ
หน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
กำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

30. นางแก้วตา  สุดสังข์ ตำแหน่ง   ภารโรงศูนย์เด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ภารโรงศูนย์เด็ก 



     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 7  บ้านหนองคู และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

31. นางสาวสุพา  โพธิ์กระสังข์  ตำแหน่ง  ภารโรงศูนย์เด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ภารโรงศูนย์เด็ก 
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3  บ้านซำ และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

32. นางสลา  สุดสังข์     ตำแหน่ง ภารโรงศูนย์เด็ก 
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ภารโรงศูนย์เด็ก 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก ศูนย์ที่ 6  บ้านหนองขนาน และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

33. นายชนะชัย  มนทอง   ตำแหน่ง ภารโรงศูนย์เด็ก 
     ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง  ภารโรงศูนย์เด็ก 
       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 4 บ้านพอก และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

34.  นายเนืองนิด  โพธิสาร  ตำแหน่ง ภารโรงศูนย์เด็ก 
       ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานประจำรถขยะ 

ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ี
รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงาน 
สาธารณสุขอ่ืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งาน
ทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟ้ืน งานเวชกรรมสังคม  โดยมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ว่าง     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข) 

     เลขที่ตำแหน่ง 55-2-06-2104-001 
     นางสาวฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง    ปฏิบัติหน้าที่  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 



ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย  
ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ การวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ. , ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดและ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผน
และจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ  หน่วยงานด้านงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผน  การปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแล  ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอนำมัยที่ดีและปราศจากโรคระบาดต่ำงๆ  
1.5 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางกำหนดและพัฒนา มาตรฐานและกลวิธีการด ำเนิน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา  
1.6 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ หน่วยงานในภาพรวมเพ่ือ
นำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
1.7 วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ  เฝ้าระวัง การป้องกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การ คุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม 
บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การ
สุขาภิบาลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
1.8 ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ำ โปร่งใสและเกิดผล สัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  ราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.4 ติดต่อประสนงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ  



2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ  คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือรักษา ผลประโยชน์ของราชการและ
ประเทศชาติ  
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ  ให้บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม โรค การสุขศึกษา การสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม 
บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพ
น้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออำนวยการให้ประชำชนมีสุขภาวะที่ดี มีอนำมัย และได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.7 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ  ตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ กำหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือ
การเฝ้าระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประชำชนมี สุขภาพอนำมัยที่ดี 
2.8 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภรกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอำนวยการ  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
2.10 กำหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ  ดำเนินงานในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานและใช้ในการดำเนินงาน การเสนอแนวทางและกำหนดการ  พัฒนามาตรฐานงานและวิธีการ
ดำเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหาร  จัดการที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประ
ชำชน  
2.11 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การ
สนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข  
2.12 อำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณ  งานและงบประมาณเพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบั งคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลำกรในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง  



3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ  และเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
4.3 ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ  เพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความ  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงาน  
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ  คุ้มค่ำ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. นางสาวฉวีวรรณ ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 
เลขที่ตำแหน่ง 55-2-06-2104-002 

     ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย  

ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ การวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ 
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญงานเฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะ
หน้าที่ รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.จ.  ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดและ 
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและ  สิ่งแวดล้อม เพ่ือวางแผน
และจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน  
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงานด้านงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือให้  สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการที่สังกัด  
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผน การปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยงานตามที่กำหนดไว้  
1.4 ร่วมวางแผนและกำหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เพ่ือควบคุมดูแล  ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอนำมัยที่ดีและปราศจากโรคระบาดต่ำงๆ  



1.5 ร่วมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางกำหนดและพัฒนา  มาตรฐานและกลวิธีการ
ดำเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัด
ทางดา้นงบประมาณ บุคลากร และเวลา  
1.6 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ  หน่วยงานในภาพรวมเพ่ือ
นำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
1.7 วางแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การ เฝ้าระวัง การป้องกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การ  คุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม 
บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การ
สุขาภิบาลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชำชน และประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
1.8 ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ำ โปร่งใสและเกิดผล สัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  ราชการของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่ำงๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
2.4 ติดต่อประสนงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเกิดความร่วมมือหรือบูรณา
การงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ  
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงานหรือส่วนราชการ เพ่ือรักษา  ผลประโยชน์ของราชการและ
ประเทศชาติ  
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ  ให้บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม โรค การสุขศึกษา การสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม 
บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพ
น้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออำนวยการให้ประชำชนมีสุขภาวะที่ดี มีอนำมัย และได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
2.7 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ  ตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ กำหนดไว้ ควบคุมดูแลการสุขาภิบาลหรือ
การเฝ้าระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และให้ประชำชนมี สุขภาพอนำมัยที่ดี 
2.8 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภรกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  



2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
บูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและอำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
2.10 กำหนดนโยบายด้านการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ ดำเนินงานในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานและใช้ในการดำเนินงาน การเสนอแนวทางและกำหนดการ  พัฒนามาตรฐานงานและวิธีการ
ดำเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหาร  จัดการที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประ
ชำชน  
2.11 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การ
สนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข  
2.12 อำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุน  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้  
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณ งานและงบประมาณเพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา  ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลำกรในองค์กรให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว และมีความต่อเนื่อง  
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างยั่งยืน  
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย     
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ  
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ  และเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
4.3 ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ  เพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและริเริ่ม คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดความ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงาน  
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่  รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ 
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่ำ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน  
4.5 ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 



3. นายประมวล  ไชยคง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
     เลขที่ตำแหน่ง 55-2-06-3601-001 
         ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
สาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการ
สาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน  อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุข
ที่ด ี 
1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทาง วิชาการด้านสาธารณสุขและ
เสนอแนะ เพ่ือประกอบการจัดทำมาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ  
1.3 กำกับ ดูแล การประเมินผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานและนำมาปรับปรุง
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
1.4 กำกับดูแลการพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงาน  ด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ  ปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  
1.5 กำกับดูแลการปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน 
เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย  กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้าน
บริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงาน สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  
1.7 ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัยรักษาเบื้องต้น สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส 
เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ  และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี 
1.8 ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการทางด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  



1.9 ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนา มาตรฐาน ร่วมกำหนดแนวทางการ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  ด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. ด้านการวางแผน  

วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสำนักหรือกอง 
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้น แก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่  เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาการ
ให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน  
4.2 ดำเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
4.3 ดำเนินการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ การเรียนรู้และความเข้าใจในระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์ เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในด้านสาธารณสุข  
4.4 ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่ มีความชำนาญและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับตำบล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. นางสาวอุไรทิพย์  เมฆคลี  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     เลขที่ตำแหน่ง  55-2-06-4101-004 

             ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำ เร็จ

การศึกษาระดับปริญญา โดยต้องกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่
จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานการ
ธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ  รับผิดชอบเพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
1.2 มอบหมายงาน กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุงานบริหารทั่วไป เพ่ือให้
การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด  



1.3 จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติหลักฐานเกี่ยวกับ  บุคลากร เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการค้นหา และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.4 จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ กำหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพ  
1.5 ควบคุม และดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา การเบิกจ่าย การลงทะเบียน
เกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ แบะอาคารสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่าง
เต็มที ่ 
1.6 ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา การฝึกอบรม และการสรุปเวลา
การปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานสรุป การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้  
1.7 อำนวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทำรายงาน การประชุม เพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.8 พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบงานมีความ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพ่ือขอความช่วยเหลือ หรือความร่วมมือในงาน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน  
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งาน
ธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงาน
ประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ด้านการกำกับดูแล  
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
3. ด้านการบริการ  
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน  การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน 
3.2 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับความ สะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

6. นายสมศักดิ์  สุดสังข์   ตำแหน่ง  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
ปฏิบัติหน้าที ่ นักการภารโรง 

     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เปิด ปิด สำนักงานเทศบาล  ทำความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ   รักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเทศบาล  รวมทั้ง 
เก็บและดูแลเครื่องใช้ให้อยู่ในความเป็นเรียบร้อย  เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่และปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



7. นางสาวกิตติยา  จิตรโสม  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

      ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 3 และปฏิบัติงานดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะตามวัย 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. นายจิตรกร  โพธิ์กระสังข์   ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ 
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ี

รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

9. นายวิไลพันธ์  นึกไม่ลืม  ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ภารโรง 
     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนา           

เด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1 บ้านแต้พัฒนา และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ว่าง     ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ 
ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ี

รองรับขยะมูลฝอย  การนำขยะมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

11. นายสำขัญ  กันมา   ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ 
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดูแลทำความ 

สะอาดห้องน้ำด้านข้างโรงจอดรถ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. นายสันติ  เอนกโชค   ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ 
     ปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป 

ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การ 
ควบคุมโรค งานพ่นหมอกควัน และปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ 5681 ศรีสะเกษ  ตลอดจนดูแล 
บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์และปฏิบัติงานอื่นดังนี้ 
1. รับ-ส่งหนังสือ เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่    
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



13. นายบุญมาก พงษ์วัน  ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ภารโรง 
     ปฏิบัติงานเกีย่วกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์พัฒนา           

เด็กเล็ก ศูนย์ที่ 5 บ้านพยอม และเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

14.  นางสาวนภาพร  จันทร์พรหม  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ช่วยปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมี 

ลักษณะงานเกี่ยวกับการ รับ –ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อ
เรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
1. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำพัสดุ 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคให้แจ้งให้ผู้อำนวยการ
กองทราบในขั้นต้นก่อนเพื่อทำการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นต่อไป 
 
 
 

(นายตี  โพธิสาร) 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ 

 
 


