นายองอาจ ม่วงโกสัย พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ 12-2-00-1101-001 มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและตามที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (นายกเทศมนตรีตาบลบ้านดู่เป็นผู้บังคับบัญชา)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการท าแผนพั ฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้องมูลและการ
ตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูง
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีการ
บริหารงาน การกาหนดแนวทางจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับหมอบหมายตลอดจน
แนวทางการปรั บ ปรุ งหลั กเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่ างๆที่ รับผิ ดชอบ เพื่อให้ การบริห ารและ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการ
ของประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้ คาปรึ กษาและเสนอความเห็ น เกี่ ยวกับแผนงานการด าเนิ นการต่า ง ๆ ให้ กั บ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหาร
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบั ติงานในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

2.3 กากับ ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็ น หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารจัดเก็บภาษี แลค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกาหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายกรอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสั งคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบั ญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชนภารกิจรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าด้ า นการปฏิ บั ติ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมา ตอบปั ญ หา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และความละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า บรรลุ เ ป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา

นายบุ ญ ญพั น ธ์ พุ ท ธโชติ อ นั น ต์ พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง รองปลั ด เทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตาแหน่งเลขที่ 12-2-00-1101-002 เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ป ลั ด เทศบาลมอบหมายและตามที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ หลั ก เกณฑ์ฯ
กาหนด (ปลัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ประเมินผลงาน
ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนิ นงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้ านประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการท าแผนพั ฒ นาองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น การจั ดทางบประมาณ การจัดซื้อจั ดจ้ าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้ อ งมู ล
และการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูง
1.3 ค้น คว้าประยุ กต์เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีการ
บริหารงาน การกาหนดแนวทางจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ ได้รับหมอบหมายตลอดจน
แนวทางการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่ อ งต่ า งๆที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความ
ต้องการของประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็ นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้ ค าปรึ ก ษาและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนงานการด าเนิ น การต่ า งๆ ให้ กั บ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหาร
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้

2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบั ติงานในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กากับ ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็ น หรื อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ อนุ ญ าต ด าเนิ น การต่ า ง ๆ ตามภารกิ จ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ารกิ จ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกับ
สภาวการณ์ของประเทศและความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
2.5 กากับและบริหารจัดเก็บภาษี แลค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกาหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายกรอานวยความเป็น
ธรรมให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความ
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้ นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่ งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชนภารกิจรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และความละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า บรรลุ เ ป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4.3 วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
1. สานักปลัดเทศบาล
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา คามา ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ต า แ ห น่ ง เ ล ข ที่ 1 2 - 2 - 0 1 - 2 1 0 1 - 0 0 1 มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (ปลัดเทศบาลตาบลบ้านดู่เป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น)
กรณี ไ ม่ อ ยู่ หรื อ อยู่ แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิบั ติห น้า ที่ ไ ด้ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ณั ฐ ปคั ล ภ์ ศรี ใ จ
พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยป้ อ งกั น และรั ก ษาความสงบ (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น )
ต าแหน่ ง เลขที่ 12-2-01-2101-002 เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการแทนล าดั บ ที่ 1
และ นางปนั ดดา จั น ทร์ เทพ พนั กงานเทศบาล ตาแหน่ง หั ว หน้าฝ่ ายอานวยการ (นักบริห ารงานทั่ ว ไป
ระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-2101-004 เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการแทนลาดับที่ 2
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือ
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ย วกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมงานแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์
และงานบั ตรประจ าตัว ประชาชน หรื องานราชการที่มิได้กาหนดให้ เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่ ว นราชการ
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่ ว มติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการ
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ภายใต้
ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรีย มการส าหรั บ
การประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรง
ตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานนิ ติ ก าร
งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่ างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบ
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรื อ งานจั ด ระบบงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี เ ป้ า หมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุ มดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ชัด เจน และเกิ ด การสื่ อ สารภายนอกที่ ส ร้า งความเข้ าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง เกิ ด การแจ้ ง ตาย การแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน เป็ น ต้ น
เพื่ออานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่ ว มหรื อ วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานางบประมาณที่ ได้รับจัดสรร
มาดาเนินการใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน นอกจากปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ยั ง ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ รับผิดชอบ
1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานระบบคอมพิวเตอร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบ
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. งานนิติการ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ฝ่ายอานวยการ
ให้ นางปนั ด ดา จั น ทร์ เ ทพ พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ ายอ านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-2101-004 มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง และตามที่ ก ฎหมายระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือ
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมงานแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์
และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้ าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่ ว มติดตาม เร่ งรั ด การดาเนิน กิจ กรรมต่ างๆ เพื่อให้ เป็ น ไปตามเป้า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ภายใต้ข้อจากัด
ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
นบริหาร...
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญ/2.
ญัตด้ิงาบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้ านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรง
ตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานนิ ติ ก าร
งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถู กต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรื อ งานจั ด ระบบงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี เ ป้ า หมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแ ลงานประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ชัด เจน และเกิ ด การสื่ อ สารภายนอกที่ ส ร้า งความเข้ าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง เกิ ด การแจ้ ง ตาย การแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน เป็ น ต้ น
เพื่ออานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่ ว มหรื อ วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานางบประมาณที่ได้ รับจัดสรร
มาดาเนินการใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ในฐานะผู้ ช่ว ยหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน ทาหน้าที่ช่ว ยหั ว หน้าหน่ว ยงานปฏิ บัติ งาน กากับ ดู แ ล
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ช่วยเหลืองานในหน้าที่ ดังนี้
1. งานการเจ้าหน้าที่
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. งานระบบคอมพิวเตอร์
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3102-001 นายณัฐฬส แก้วดุ ลดุก พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3106-001 และนางเจนจิรา ต๊ะติ๊บ พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3103-001 เป็นผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานดังนี้
1.1.1 นางสาวรุ่งสุรีย์ พลฤทธิ์ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3102-001 รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ งและตามที่กฎหมายระเบี ย บที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด (หั ว หน้าฝ่ ายอานวยการเป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู ง ในด้ า นการบริ ห ารหรื อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 ศึ ก ษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล บุ ค คล จั ด ท าระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น
การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล
เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.4 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สรุ ป รายงาน จั ด ท าข้ อ เสนอ และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือการ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สรุ ป รายงาน จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ ก าหนดความต้ อ งการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และร่ ว มจั ด ท าโครงสร้ า งองค์ ก ร
โครงสร้ า งหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของแต่ ล ะหน่ว ยงาน และการแบ่ ง งานภายในของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ มี
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรั บผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
และสามารถสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่ งขัน การโอน การย้าย
การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และร่ ว มจั ด ท าหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะ
ความสามารถของตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่ อ สร้ า งความชั ด เจนและมาตรฐานของหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะต าแหน่ ง งาน และของแต่
ละหน่วยงาน และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

1.13 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทา
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.1.2 นายณั ฐ ฬส แก้ ว ดุ ล ดุ ก พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์
ชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3106-001 รับผิดชอบงานระบบคอมพิวเตอร์ มีอานาจหน้าที่ตาม
มาตรฐานกาหนดและตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่ายอานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์
และความช านาญงานสู ง ในด้ า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ชุ ด ค าสั่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด ค าสั่ ง ส าเร็ จ รู ป
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิว เตอร์
และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานของเครื่อง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการ
ใช้งานของหน่วยงาน
1.4 เขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ตามข้ อ ก าหนดของระบบงานประยุ ก ต์ และระบบข้ อ มู ล ที่ ย าก
และซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีสิทธิภาพ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดความต้ องการของหน่วยงาน เพื่อออกแบบระบบงาน
ระบบการประมวลผลข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ในหน่วยงาน
1.6 รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
1.7 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.8 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศของผู้ร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น
1.9 ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่ เหมาะสม ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ
1.10 ตรวจสอบและดาเนินการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.11 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ งานบริการสารสนเทศและงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ ส านั กหรื อกอง และแก้ไขปั ญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 อานวยการจั ดท า สื่ อในการให้ บริ ก ารเผยแพร่ ข้ อมู ล ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
4.2 กาหนดแผนการดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
1.1.3 นางเจนจิ ร า ต๊ ะ ติ๊ บ พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3103-001 รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่าย
อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผน
การปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิ เ คราะห์ น โยบายขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ นโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ส ารวจ รวบรวม และประเมิ น ผลข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและประเด็ น ปัญ หาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล และส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลได้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพ่อประกอบการจัดทากระบวนงาน
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.8 ศึ ก ษา ส ารวจ รวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ วิ จั ย และจั ด ท า
เอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนามาประกอบ
ในการวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อ
ย้าย สิ่งอานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่ว ยตรวจสอบสั ญญาของผู้ รับเหมาเอกชนในการก่อสร้ าง ซ่ อมแซม ปรับปรุง
รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กาหนดไว้อย่ าง
โปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดเก็บระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ให้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ นายสมชาติ อ ามาตย์ ม ณี พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง
หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ ว ไป (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) ต าแหน่ ง เลขที่ 12-2-01-2101-005
มี อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบตามมาตรฐานก าหนดตาแหน่ง และตามที่ ก ฎหมายระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้อง
หรือหลักเกณฑ์ฯ (หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือ
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมงานแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์
และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรื องานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่ ว มติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการ
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น ภายใต้
ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้

2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรง
ตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานนิ ติ ก าร
งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบ
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรื อ งานจั ด ระบบงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี เ ป้ า หมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ชัด เจน และเกิ ด การสื่ อ สารภายนอกที่ ส ร้า งความเข้ าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง เกิ ด การแจ้ ง ตาย การแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน เป็ น ต้ น
เพื่ออานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่ ว มหรื อ วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ

คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มาดาเนินการใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ในฐานะผู้ ช่ว ยหั ว หน้ าหน่ ว ยงาน ทาหน้าที่ช่ว ยหั ว หน้าหน่ว ยงานปฏิ บัติ งาน กากับ ดู แ ล
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ช่วยเหลืองานในหน้าที่ ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ นายวิ โ รจน์ แก้ ว ปั น พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช
/ให้ นายวิ
านาญการ
โรจน์...
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3801-001 นางสุภาภรณ์ทองเพ็ญ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3101-001 นางสาวธัญญารัตน์ คาภีระ พนักงานเทศบาล
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3401-001 และนางสาวพรพิมล ลึกสิงห์
แก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-4101-001 เป็นผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1.2.1 นายวิ โ รจน์ แก้ ว ปั น พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3801-001 รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานกิจการหอพัก
มีอานาจหน้ าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งและตามที่ กฎหมายระเบีย บที่ เกี่ ยวข้ อ ง หรือหลั กเกณฑ์ ฯ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในด้านวิช าการพัฒนาชุ มชน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสู ง ในด้ า นวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน ปฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ย าก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชนในชุมชนประเภทต่ างๆ รวมถึงแสวงหาและพั ฒ นาศั กยภาพของผู้ น าชุ มชน กลุ่ ม องค์ ก ร
และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศในการพัฒ นาชุ ม ชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาใน
ทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการ
พัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การดาเนินการด้านการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการร่วมกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเอื้อให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนาไปสู่การจัดทาแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของชุมชน และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทาระบบสารสนเทศชุมชน
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจั ดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่ พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดทาโครงการและงบประมาณ รวมถึงการ
ดาเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมี
ตลาดจาหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดกองทุน หรือสมาคมใน
รูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.19 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลากาหนด
1.20 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสานักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน กลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ว น เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
4.2 กาหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชนข้อมูลการ
พัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน
1.2.2 นางสุภาภรณ์ ทองเพ็ญ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3101-001 รับผิดชอบงานธุรการ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ
ภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ เพื่ อ ท าสรุ ป รายงานสนับ สนุน การบริห าร
สานักงานในด้านต่างๆ
1.2 ช่วยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสานักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติร าชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษา
ความปลอดภัย และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
1.3 ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ
ราชการ ระเบียบ และคาสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวก
ต่อการค้นหา รวมทั้งเป็นหลักฐานทางราชการที่สาคัญ
1.4 ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.5 ตรวจสอบการดาเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ ง การลงทะเบีย น
การบันทึกการคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์
1.6 ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร
การนาเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการ
ต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
1.8 จัดงานรัฐพิธี หรืองานราชพิธีต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.9 ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.10 วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
บริหารงาน
1.11 ให้คาแนะนา ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้
ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทางาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับ สานัก กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมี บทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล
และเกิดความเข้าใจในงาน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1.2.3 นางสาวธัญญารัตน์ คาภีระ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3401-001 รับผิดชอบงานเกษตร ประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว มี
อานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ (หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบั ติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา พัฒนา ระบบการควบคุม การผลิต การจาหน่าย การนาเข้า การส่งออกพืช
พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยาง รวมทั้งศึกษา พัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ์พืช และการค้าพืชตามอนุสัญญา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
1.2 ศึกษา รวบรวม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาด้านพืชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้าน
พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ วิทยาการด้านพันธุ์ การเขตกรรมการ
อารักขา งานวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งงาน
ด้านการผลิตสารบารุงพืช และอื่นๆ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร และช่วยพัฒนาผลผลิตให้
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบของภูมิอากาศต่อการเกษตร
1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจั ยและพัฒนาเกี่ยวกับดิน น้าและการชลประทาน ปุ๋ย
ปัจจัยการผลิต วัตถุมีพิษการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตรและสินค้า
เกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช และประเทศคู่แข่ง เป็นต้น
เพื่อวางแผนและแนะนาการผลิ ต และการส่งเสริมให้ เกษตร ผู้ประกอบการ สามารถผลิตให้ ได้มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าเกษตร
1.5 ศึกษา ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับงานพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้า
การปรับปรุงบารุงดิน การแก้ไขดินที่มี ปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อ
การพัฒนาที่ดิน
1.6 ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นหม่ อ นไหม เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล อนุรักษ์คุ้มครองหม่อนไหมและไม้ย้อมสี ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และตรวจสอบ
หลักฐานการผลิตผ้าไหมเพื่อการออกใบรับรองตามมาตรฐาน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม
1.7 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น
การเกษตรและปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืชและไหม ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิ ต
เพื่อให้การเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์

1.8 ให้บริการด้านวิชาการทางการเกษตร เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัจจัยการผลิต โรคแมลงศัตรูพืช วัชพืช การตรวจสอบรับรองผลผลิต ผลิตภัณฑ์พืชและการเตือนภัยการ
ระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช เพื่อการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม
1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุมและดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้ ร ายละเอี ยดเกี่ยวกั บ ข้ อ มูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรื อ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวม จัดทาข้อมูล การจัดทารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการเกษตร เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้บริการข้อมูลแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกษตรกร ผู้ประกอบการ ปละประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
4.3 ให้คาปรึกษา แนะนา ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.5 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้ มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
งานการเกษตร
1. ประสานงานเกี่ยวกับงานเกษตรระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในเขตตาบลบ้านดู่
2. จัดทาเอกสาร หนังสือรับ หนังสือส่งเกี่ยวกับการเกษตร
3. จัดทาโครงการต่างๆ พร้อมทั้งอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ประจาหมู่บ้าน อบรม ส่งเสริม ความรู้ด้านเกษตร
4. งานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดภูแลเชียงราย
5. งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
6. แจกเบี้ยยังชีพสูงอายุ
7. งานวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะการปฏิบัติงาน
1. จัดทาโครงการต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรในตาบลบ้านดู่
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการส่งเสริมการเกษตร
3. ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ

- ประสานงานกับ เกษตรอาเภอเมืองเชียงราย ร่วมออกตรวจสอบแปลงพืช ต่า งๆ
ที่ได้รับความเสียหายจากภัย พิบัติกรณี ฉุกเฉิน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมจัดทาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับความเสีย
- จัดทาเอกสารประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ กับเกษตรกร เช่น โครงการจานา
ข้าว โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น รวมทั้งด้านปศุสัตว์ และด้านประมงด้วย
- จัดทาโครงการเกี่ยวกับด้านการเกษตร เช่น โครงการอบรมความรู้ด้านการเกษตร
โครงการผั ก สวนครั ว รั้ ว กิ น ได้ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เ กษตรกรได้ มี ค วามรู้ แ ละสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ได้ในชีวิตประจาวัน
- ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนามาสู้การปฏิบัติ
- ประสานงาน จั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบภายในออกตรวจสอบพื้ น ที่ แ ปลง
สับปะรดของผู้เข้าร่วมโครงการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อขอรับการตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. จัดทาโครงการต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนทั่วไปทราบ
ลักษณะการปฏิบัติงาน
- จัดทาโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่
- ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ทราบ โดย
การ
จัดทาแผ่นพับ วารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รู้จักและมาใช้บริการ
มากขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
งานประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ แก่ห น่วยงาน องค์กรต่างๆ และประชาชนในเขตตาบลบ้า นดู่
ได้รับทราบทั่วกัน จัดทาจดหมาย ข่าวเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงข่าวสารต่างๆ และภารกิจต่างๆ
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ช่วยปฏิบัติงาน
1.2.4 นางสาวพรพิมล ลึกสิงห์แก้ว ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่
12-2-01-4101-001 รั บ ผิ ดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนด
ต าแหน่ ง และตามที่ ก ฎหมายระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ หลั ก เกณฑ์ (หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารงา นทั่ ว ไป
เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ
ที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบั ติงานธุร การ งานสารบรรณ งานบริห ารทั่ว ไป ได้แก่ การรับ – ส่ งหนังสื อ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและการ
พิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ
ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถู กต้ องของเอกสาร หนังสื อ และจดหมายต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและ
สถานที่ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อ การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยีอ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ว ไป งานการบริห ารงานบุคคล งานพัส ดุครุภัณ ฑ์

งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าในเบื้ อ งต้ น แก่ บุ ค ลากร ประชาชน ผู้ ที่ ม าติ ด ต่ อ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้ บ ริ การข้อมูล แก่ผู้ มาติดต่อราชการ เพื่อ ให้ ได้รับข้อมูล ที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
ให้อยู่ในความดูแลของ จ.ส.อ.ณั ฐปคัลภ์ ศรีใจ พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ป้ อ งกั น และรั ก ษาความสงบ (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) ต าแหน่ ง เลขที่ 12-2-01-2101-002
มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ
หลักเกณฑ์ฯ (หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือ
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมงานแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์
และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่ ว มติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด
ในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่สั ง กัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้ มี ประสิ ทธิภ าพยิ่งขั้ น ภายใต้
ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา

1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญั ติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบั ติงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ด
สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรง
ตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานนิ ติ ก าร
งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรื อ งานจั ด ระบบงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นมี แ นวทางในการปฏิ บัติ ง านที่ มี เป้ าหมายและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารภายในที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ชัด เจน และเกิ ด การสื่ อ สารภายนอกที่ ส ร้า งความเข้ าใจ
และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น

2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง เกิ ด การแจ้ ง ตาย การแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ การจั ด ท าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน เป็ น ต้ น
เพื่ออานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ ในบังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่ ว มหรื อ วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มาดาเนินการใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน กากับดูแลให้
คาปรึกษาแก่ผู้ช่วยเหลืองานในหน้าที่ ดังนี้
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานรักษาความสงบ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ นายณัฐพร รัตนเอกวาที พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3809-001 และนายวัชรินทร์ วงศ์ดาว พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-4805-001 เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติ
ดังนี้
1.3.1 นายณัฐพร รัตนเอกวาที พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3809-001 รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อย มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งและตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ (หัวหน้าฝ่ายป้องกัน และรักษาความ
สงบเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สืบสวน สอบสวน กรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมรับตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแล้วไม่ช าระ
ค่าปรับภายในกาหนดเวลา สอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่
อยู่หรือทางานในสถานที่นั้น และยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐานยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทา
ผิดรวม ทั้งมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิด ดาเนินการให้มีการเปรียบเทียบปรับ ดาเนินคดี และบังคับการให้เป็น
ตามข้อบัญญัติ และกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการปฏิบั ติตามกฎหมาย ทั้งด้าน
คดีอาญา การบังคับการทางแพ่ง และการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอานาจหน้าที่ เช่น การบังคับรื้อถอน
อาคารการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฏหมาย เป็นต้น
1.2 เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยหรือ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การยึ ด อายั ดทรั พ ย์ สิ นเพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่หรือกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดาเนินคดีหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี
1.3 ควบ ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน
จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด นอกจากจุดผ่อนผันและทบทวน และปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวังการดาเนินงานต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นทีกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
1.5 ควบคุม ดูแล การปฏิบั ติงานมวลชลสัมพันธ์ งานกิจการพิเศษ งานให้บริการ เช่น
งานช่วยอานวยการจราจร งานสายตรวจจักยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเท้า งานช่วยอานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.6 ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ในงานบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองตามสิทธิและข้อบังคับทางกฎหมาย
1.7 ประสานงานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ หน่ ว ยงานหรื อ ส่ ว นราชการ หรื อ องค์ ก รอื่ น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.8 วางแผนการใช้ก าลั ง คนด้ านเทศกิจ จัดทาแผนปฏิบัติก ารต่า งๆ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
1.9 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ เพื่อเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านเทศกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การปรับปรุง กฎหมาย
รวมทั้งการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการเพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่ว มกั น ทั้งภายในและภายนอกทีม งาน หน่ว ยงานหรือ ส่ ว น
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายลเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนางานบริการต่างๆ ของหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดาเนินงาน ส่งเสริมให้การปฏิบัติง านมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 ดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมาย อานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาประการตัดสินใจเพื่ออานวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
1.3.2 นายธวัชรินทร์ วงศ์ดาว พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-4805-001 รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
(หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานด้ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินการ
ป้อกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
1.3 จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบั ติงานอยู่ เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ งานได้ทันท่วงทีและให้ ก าร
ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับสถานการณ์
และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดทารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์กรความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างที่
เกี่ยวกับงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ถ่านทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้
เกิดความรู้ความรู้เข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้บริการรับแจ้งสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
1.4 ฝ่ายปกครอง
ให้ จ.ส.อ.หาญศึก โนกุล พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงาน
ทั่ว ไป ระดับ ต้น ) ตาแหน่ งเลขที่ 12-2-01-2101-003 มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และตามที่ ก ฎหมายระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ หลั ก เกณฑ์ ฯ ก าหนด (หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด เทศบาล
เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือ
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมงานแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์
และงานบัตรประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่ ว มติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ งานหรือ
ระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน
งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการ
ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขั้น ภายใต้
ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปละหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาเทศบาล หรือสภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติมและ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีงบประมาณ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการ
จัดการงานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุ รการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงาน
และบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น เพื่ อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและ
ตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิ เ คราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานนิ ติ ก าร
งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรื อ งานจั ด ระบบงาน เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี เ ป้ า หมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์
ต่ า งๆ เช่ น การแจ้ ง เกิ ด การแจ้ ง ตาย การแจ้ ง ย้ า ยที่ อ ยู่ การจั ด ท าบั ต รประ จ าตั ว ประชาชน เป็ น ต้ น
เพื่ออานวยการให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ

2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ
และคณะงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ งานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่ ว มหรื อ วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรร
มาดาเนินการใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ กอง ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ความยาก
และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือ
เลขานุ การ โดยควบคุมหน่ วยงานหลายหน่ วยงานและปกครองผู้ อยู่ใต้บังคั บบัญชาจานวนมากพอสมควร
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
2. งานนิติการ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ให้ น างเปรมใจ อิ น ทา พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทะเบี ย นและบั ต ร
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3104-001 1 ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
ทะเบี ย นช านาญงาน ต าแหน่ ง เลขที่ 12-2-01-4102-001 นายอนั น ต์ สมั ค ร พนั ก งานเทศบาล
ต าแหน่ ง นิ ติ ก รช านาญการ ต าแหน่ ง เลขที่ 12-2-01-3105-002 และนางสาวสุ จิ ต รา วงศ์ ไ ชยทะ
พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3105-001 เป็นผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
1.4.1 นางเปรมใจ อิน ทา พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักจัด การงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3104-001 รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรและบัตร มีอานาจหน้าที่
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้ องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่าย
ปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตร
ประจาตัวประชาชนต่างๆ เพื่อวางแผนให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 พิจารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจาตัวประชาชน เช่น การจัดทะเบียน
ราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้น เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนสูงสุด
1.4 ประสานงานและจัดทากิจกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ หรือระดับ
ท้องถิ่น เช่น การจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น เพื่อให้การ
เลือกตั้งประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
1.5 ตรวจสอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์และวัสดุสานักงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และอานวย
ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประชาชนต่างๆ
1.6 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ชี้แจงและให้ ร ายละเอี ยดเกี่ยวกั บข้ อ มูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรื อหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานบริการเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์
บัตรประชาชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้
ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับ งานทะเบี ย นต่างๆ เพื่อให้ ส อดคล้ องและสนับสนุนภารกิจ ของหน่ว ยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
1.4.2 ส.ต.อ.เริงชัย แสนทนันชัย พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-4102-001 มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติ งานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม และดูแลการรับคาร้อง และการตรวจสอบเอกสาร และหลั กฐานต่างๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานด้านทะเบี ย นราษฎร์ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีเอกสารและหลั กฐานที่ประกอบการ
ดาเนินการทะเบียนราษฎร์ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบี ยนบ้าน
การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและ
สอดคลองความต้องการของประชาชน
1.3 ควบคุม และดูแลการจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อสนับสนุนงานเลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม และดูแลการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ละราบงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ
ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ด้ า นงานทะเบี ยน เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นงานเป็ น ไปอย่ า งถู กต้อง
มีประสิทธิภาพ และเป็นสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม และดูแลการจัดทาฐานข้อมูลงานทะเบี ยน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.7 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียนตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ศึ ก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ให้ ค าปรึ ก ษา และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ร่ ว มวางแผนงาน และแก้ ไ ขปั ญ หาขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นทะเบี ย นของ
หน่อยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่บุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
1.4.3 นางสาวสุ จิ ต รา วงศ์ ไ ชยทะ พนั ก งานเทศบาล ต าแหน่ ง นิ ติ ก รช านาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-3105-001 รับผิดชอบงานนิติการ มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรื อหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสารถประสบการณ์และ
ความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทาง
ราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงาน
1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ ยกร่ า ง แก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ญ ญั ติ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ
ข้องบังคับ ประกาศและคาสั่งต่างๆ
1.4 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.5 ช่วยให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหน ด
กฎหมายต่างๆ
1.7 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การทางคดี ต่ า งๆ เช่ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส

2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือ จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถนาไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
4.4 จัดเก็บข้อมูล ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานนิ ติการ เพื่อให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ นภารกิจขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
1.4.4 นายอนันต์ สมัคร พนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่
12-2-01-3105-002 มีอานาจหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือหลักเกณฑ์ฯ กาหนด (หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสารถประสบการณ์
และความชานาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทาง
ราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงาน
1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ ยกร่ า ง แก้ ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข้ อ บั ญ ญั ติ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม

1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ และคาสั่งต่างๆ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ
ข้องบังคับ ประกาศและคาสั่งต่างๆ
1.4 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดาเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการ
ใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
1.5 ช่วยให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพ
1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ เพื่ อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมายต่างๆ
1.7 ควบคุ ม และดู แ ลการด าเนิ น การทางคดี ต่ า งๆ เช่ น การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือ จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถดาเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและ
รวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น และสามารถนาไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
4.4 จัดเก็บข้อมูล ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานนิ ติการ เพื่อให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ นภารกิจขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานจ้าง
1. นางสาวสุ ดารั ตน์ ยาวิเลิ ง พนักงานจ้างทั่ว ไป ตาแหน่ง คนงานทั่ว ไป ปฏิบัติห น้า ที่
ช่วยงานการเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคลชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. การจัดทาแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
2. ระบบประกันสังคม, ระบบบาเหน็จบานาญ, งานธุรการ (รับ – ส่ง – ร่าง – โต้ตอบหนังสือ)
3. รับผิดชอบสมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
4. จัดทาเอกสารในการให้โอน – รับโอนพนักงานเทศบาล
5. การจัดทา แก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
6. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
7. ควบคุมการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
8. การจัดทาคาสั่งไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมถึงการขออนุญาตไป
ราชการของนายกเทศมนตรี
9. จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่รวมถึงคาสั่งอื่นๆ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนั งสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติวันลา ลาพักผ่อน,
ลาป่วย ,ลากิจลาคลอด ,ลาบวช ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากร เช่น เรื่องเลื่อนระดับ ปรับระดับ ฯ พนักงานเทศบาล การสรรหาพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป การจัดทาโครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพพนักงาน
เทศบาลดูแลทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงาน การจัดทาแผนและปรับปรุงแผน อัตรากาลัง 3 ปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. นายอิทธิศักดิ์ แหละไหม พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ (นักทรัพยากรบุคคลชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับหนังสือ – ส่งหนังสือ ,เกษียนหนังสือ
2. สรุปสมุดลงชื่อปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล / พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปประจาวัน และนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3. คุ ม วั น ลา ลาพั ก ผ่ อ น, ลาป่ ว ย ,ลากิ จ ,ลาคลอด ,ลาบวช รวมทั้ ง การยกเลิ ก วั น ลา
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
4. ปฏิบั ติห น้ าที่เป็ น ผู้ ช่ว ยบุคลากร เรื่องเลื่ อนระดับ ปรับระดับ ฯ เพื่อนาเสนอ ก.ท.จ.
เชียงราย
5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากร ในการสรรหาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
6. ปฏิบั ติห น้ าที่เป็ น ผู้ ช่วยบุคลากรในการจัดทาโครงการพัฒ นาและส่ งเสริมสมรรถภาพ
พนักงานเทศบาล
7. ดูแลทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงาน

8. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากร ในการจัดทาแผนและปรับปรุงแผน อัตรากาลัง 3 ปี
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ บุคลากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รั บ ส่ ง ลงทะเบี ย น แยกประเภท และจัดส่ งหนังสื อเอกสารให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ
และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติวันลา ลาพักผ่อน,
ลาป่วย ,ลากิจ,ลาคลอด ,ลาบวช ของพนัก งานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยบุคลากร เช่น เรื่องเลื่อนระดับ ปรับระดับ ฯ พนักงานเทศบาล การสรรหาพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป การจัดทาโครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพพนักงาน
เทศบาล ทะเบี ย นประวัติพนั กงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว ไป ในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงาน การจัดทาแผนและปรับปรุงแผน อัตรากาลัง 3 ปี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. นางสาวอัจฉรา พรหมปัญญา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (นักพัฒนาชุมชนชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและกิจการหอพัก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
จัดทาลงทะเบียนและเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และจัดทากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ กลุ่มสับปะรด และส่งเสริม สินค้า OTOP กลุ่มนวดแผนไทย จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
(จปฐ.) จัดสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ งานกิจการหอพัก หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการและสนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ให้คาแนะนาและ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง
ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. นางสาวรติพร เตชนันท์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (นักพัฒนาชุมชนชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและกิจการหอพัก ภายใต้การกากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. งานกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 19 จานวน 19 โครงการ
2. งานกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี หมู่ที่ 1 – 19 จานวน 19 โครงการ
3. งานวันสตรีสากล
4. งานกองทุนบทบาทสตรี 19 หมู่บ้าน
5. งานสหวิชาชีพ OSCC ศูนย์ตาบลบ้านดู่
6. งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลบ้านดู่ จานวน 1 โครงการ

7. งาน OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าของดีตาบลบ้านดู่
8. งานกลุ่มอาชีพสับปะรดหมู่ 6 , 7 , 13 , 18 จานวน 4 โครงการ
9. งานกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาบ้านป่าไร่ จานวน 1 โครงการ
10. งานกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านป่ากุ๊ก จานวน 1 โครงการ
11. งานกลุ่มอาชีพน้าดื่มหนองปึ๋ง – สันป่าสัก จานวน 1 โครงการ
12. งานกลุ่มนวดแผนไทยน้าพุร้อนโป่งพระบาทจานวน 1 โครงการ
13. งานจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
14. งานสงเคราะห์จัดอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ เช่น รถเข็นวิลแชร์ รถเข็นสามล้อโยก ชุดหูฟัง ไม้เท้า
15. งานจัดสร้างสิ่งอานวยความสะดวกได้แก่คนพิการภายในสถานที่ราชการ เช่น ราวยึดจับ
ทางลาดห้องน้าผู้พิการ , ที่จอดรถ ฯลฯ
16. งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.)
17. งานสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (บ้านเทิดไท้)
18. งานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
19. งานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ด้านบ้าน บัญชีครัวเรือน
20. งานสารวจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันของแต่ละปี
21. งานกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรืองานตามหนังสือ
สั่งการ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ นักพัฒนาชุมชน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและงานกิจการหอพัก โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการ
และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้า นการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความ
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตาม
ผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ ง คนงานทั่วไป (นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการของ อปท.
2. จดบั น ทึ ก รายงานการประชุม ประจาเดือ นของพนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้าง,
แจ้งประชุมประจาเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลบ้านดู่
3. โต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลผู้มาติดต่อต่างๆ
และส่วนราชการอื่นๆ
4. เตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุม
5. ปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ จดใหม่ ,เปลี่ยนแปลง ,ยกเลิก,คัดสาเนาผู้ประกอบการพาณิชย์
6. ปฏิบัติงานพิธีและรัฐพิธีต่างๆ

7. ช่วยจัดทาและนาเข้าคู่มือประชาชนเทศบาลตาบลบ้านดู่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยอยู่ในความควบคุมของนักจัดการ
งานทั่วไปชานาญการ
6. นางสาวนันทภัสสร์ สาธนันชัย พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการ เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล (หน้าห้องนายกเทศมนตรี)
- ตรวจคุมแฟ้มเสนอของแต่ละกองให้นายกเทศมนตรี
- ส่งคืนแฟ้มเสนอให้แต่ละกอง โดยมีการคุมแฟ้มส่งคืน
- ประสานงานการไปราชการของฝ่ายบริหาร
- สรุปเช็คของเทศบาลตาบลบ้านดู่แต่ละเดือน
- สรุปภารกิจของฝ่ายบริหารทุกเดือน
- ประสารงานกับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศบาล และประชาชนผู้มาติดต่อคณะผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยอยู่ในความควบคุมของ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยติ ด ต่ อ ประสานงานการ เดิ น ทางไปราชการของคณะผู้ บ ริ ห าร
เช่น ลงทะเบียนตอบรับไปราชการ ชาระค่าลงทะเบียนในการไปอบรมหรือประชุมสัมมนา ติ ดต่อที่พัก จองตั๋ว
เครื่องบิน เสนอแฟ้มคุม เข้า – ออก ของแต่ละกอง/สานัก ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีและแจ้งการประชุมของ
คณะผู้บริหาร ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการหน้าห้องคณะผู้บริหาร จัดการนัดหมายการประชุมให้นายกเทศมนตรี
7. นางสาวขนิษฐา ชมสูงเนิน พนัก งานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยงานบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล (หน้าห้องนายกเทศมนตรี)
- จัดเตรียมห้องประชุมเล็กให้กับ สท. และผู้ที่ต้องการปรึกษากับผู้บริหาร
- ตรวจคุมแฟ้มเสนอของแต่ละกองให้นายกเทศมนตรี
- ส่งคืนแฟ้มเสนอแต่ละกอง โดยมีการคุมแฟ้มส่งคืน
- ประสานงานการเดินทางไปราชการของฝ่ายบริหาร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาสั่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุมแฟ้ม โดยการลงวันที่ เรื่อง เวลาเข้า แฟ้มแต่ละกองเพื่ อเสนอต่อนายกเทศมนตรี จากนั้น
คุมแห้มออกจากนายกเทศมนตรี โดยการคุมเวลาออก จากนั้นส่งคืนงานสารบรรณกลางของสานักปลัดเพื่อ
ส่งคืนแต่ละกอง ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการหน้าห้องคณะผู้บริหาร ติดต่อประสานงานการเดินทางไปราชการ
ของฝ่ายบริหาร เช่น ส่งแบบตอบรับการไปราชการ
8. นายณัฐธนากรณ์ ศรีวิลัย พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (นักจัดการงาน
ทั่วไปชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ลงทะเบี ย นรั บ – ส่ งหนังสื อเข้าออก ออกเลขหนังสื อ แยกประเภทหนังสื อด่ว นที่สุ ด
ด่วนมาก ด่วน และจัดส่งหนังสือให้แต่ละงานที่เกี่ยวข้อง
2. คุมแฟ้มงานของแต่ละกอง/สานัก ก่อนเสนอปลัดเทศบาลคุมแฟ้มงานของแต่ละกอง/
สานัก เสนอปลัดเทศบาล ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีคุมแฟ้มงานของแต่ละกอง/สานัก เมื่อออกมาจากห้ อง
นายกเทศมนตรี
3. เสนอแฟ้มงานของแต่ละกอง/สานัก ให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี
4. รับคาร้องทั่วไป , คาร้องขอข้อมูลข่าวสารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงาน ดังนี้ ลงทะเบียน
รับ – ส่งหนังสือเข้าออก ออกเลขหนังสือ แยกประเภทหนังสือด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และจัดส่งหนังสือให้แต่
เสนอปลั ด เทศบาล ก่ อ นเสนอนายกเทศมนตรี คุ ม แฟ้ ม งานของแต่ ล ะกอง/ส านั ก เมื่ อ ออกมาจาก
ห้องนายกเทศมนตรี เสนอแฟ้มงานของแต่ละกอง/สานัก ให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี รับคาร้องทั่วไป
คาร้องขอข้อมูล ข่าวสารและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยอยู่ในความควบคุมของ นักจัดการงานทั่ว ไป
ชานาญการ
9. นางถนอมศรี กันทะเตียน พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รักษาความสะอาด ชั้น 2, ห้องบริหาร, สานักปลัด
2. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าชาย – หญิง ชั้น 2, ชั้น 3
3. ดูแลความสะอาดห้องประชุมชั้น 2 และ 3
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะปัญญา พนักงานจ้างทั่วไป ตาแน่ง คนงานทั่วไป (นักจัดการ
งานทั่วไปชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รักษาความสะอาดอาคารใหม่ และกองการศึกษา
2. ดูแลความสะอาดห้องประชุมชั้น 2 ชั้น 3
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายเจตพล มะโนหาญ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป มีหน้าที่ขับรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 5640 เชียงราย (นักจัดการงานทั่วไปชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 5640 เชียงราย ประจาคณะผู้บริหาร
2. เก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง

3. รับผิดชอบบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
4. รับผิดชอบบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เช่น การเติมหรือเปลี่ยนน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก
ไส้กรองน้ามันเครื่อง แบตเตอรี่ เป็นต้น
5. มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย
6. ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการใช้แ ละรั ก ษารถยนต์ข ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เกี่ยวกับการรักษารถยนต์ส่วนกลาง
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
12. นายพนมกร นาสี พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่
ขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลาง หมายเลขทะเบี ย น กพ 5641 เชี ย งราย (นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปช านาญการเป็ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 5641 เชียงราย
2. เก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง
3. รับผิดชอบการซ่อมบารุงรถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
4. รับผิดชอบบารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง เช่น การเติมหรือเปลี่ยนน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก
ไส้กรอกน้ามันเครื่อง แบตเตอรี่ เป็นต้น
5. มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย
6. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับการรักษารถยนต์ส่วนกลาง
7. รับผิดชอบในการรับ – ส่งเอกสารให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในจังหวัด ตลอดจนผู้นาชุมชนใน
พื้นที่เขตเทศบาล
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
13. นางสาวสายสุ นีย์ ไชยเลิ ศ ตาแหน่ง ผู้ ช่ว ยเจ้า พนักงานธุรการ (เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยงานพัสดุสานักปลัดเทศบาล
- จัดเตรียมเอกสารทาฎีกา ในระบบ e-laas
- ทาบัญชีคุมเบิกวัสดุ
- จัดทาสมุดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์
2. ช่วยงานกิจการสภาเทศบาล
- จัดทารายงานการประชุมสภาเทศบาล
- คุมทะเบียน รับ – ส่ง , ประกาศ , คาสั่ง ของงานสภาเทศบาล
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะการปฏิบัติงาน
จัดเตรียมเอกสารติดต่อประสานร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อขอเอกสารในส่วนที่ใช้ในการ
จัดทาฎีกาในระบบ e-laas คุมบัญชีรับวัสดุจาก พัสดุ กองคลัง และการเบิกวัสดุต่างๆ ของสานักปลัดเทศบาล
จัดทาสมุดคุมการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสานักปลัดให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ของสานักปลัดเทศบาล จัดทารายงานการประชุมสภาในแต่ละครั้ง ลงทะเบียนรับ – ส่ง , ประกาศ , คาสั่ง ,
และบันทึกข้อความ ของงานสภาเทศบาล ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นางสาวประกายมาส เหมืองทรายมูล ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ช่วยงานพัสดุสานักปลัดเทศบาล
- จัดเตรียมเอกสารทาฎีกา ในระบบ e-laas
- ทาบัญชีคุมเบิกวัสดุ
- จัดทาสมุดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นางฟองแก้ว สุ ต๊ะ พนักงานจ้างทั่ว ไป ตาแหน่ง คนงานทั่ว ไป (นักวิช าการเกษตร
ปฏิบัติการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดู แ ลความสะอาดเรี ย บร้ อ ยห้ อ งการงานเจ้ า หน้ า ที่ ลานจอดรถ ศาลาแช่ เ ท้ า รอบๆ
สระน้าใหญ่ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่พร้ อมใช้งานอยู่สม่าเสมอ และเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
2. ล้างห้องแช่น้าแร่ ในกรณีที่ผู้มาใช้บริการแช่เสร็จแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมไว้ให้บริการผู้มาใช้
บริการรายอื่นๆ ต่อไป
3. ดูแลและซ่อมบารุงระบบน้าร้อน – เย็น
4. ให้ คาแนะน าในการอาบน้าแร่อย่างถูกวิธีและให้ได้ผลดีที่สุ ด เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้มาใช้บริการ
5. ปฐมพยาบาลเบื้ องต้น ให้แก่ผู้ม าใช้บริการแล้ว เกิดไม่ส บายกะทันหัน ยกตัว อย่างเช่น
เกิดอาการเป็นลมขณะแช่น้าแร่ เป็นต้น
6. แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
7. แพคผ้าขนหนู ใส่ถุงพร้อมสาหรับให้เช่าแก่ผู้มาใช้บริการ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเกษตร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ประสานงานเกี่ยวกับงานการเกษตรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนในเขตตาบลบ้ านดู่ จั ดทาเอกสาร หนังสื อรับ หนังสื อส่ งเกี่ยวกับการเกษตร จัดทา
โครงการต่างๆ พร้อมทั้งอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประจาหมู่บ้าน อบรม
ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร งานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศ าสตร์ สับปะรดภูแลเชียงราย งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิ บั ติ แจกเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ จั ด ท าโครงการต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในต าบลบ้ า นดู่
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่างๆ เรื่ องการส่ งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสั มพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้ แ ก่
ประชาชนทั่วไปทราบ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ จัดทาจดหมายข่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที/ประสานงาน...
่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย โดยอยู่ในความควบคุมของ นักวิชาการเกษตร

16. นายชาญ ชัย เกษม พนักงานจ้างทั่ว ไป ตาแหน่ง คนงานทั่ว ไป ให้ ไปช่ว ยปฏิบัติ
ราชการงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17. นางเตือนจิต ใจขันธุ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ให้ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการงานกองคลัง
18. นายชุมพล วุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ให้ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19. นายบู ร พา ชัย เลิ ศ พนักงานจ้างทั่ว ไป ตาแหน่ง คนงานทั่ว ไป ให้ ไปช่ว ยปฏิบัติ
ราชการงานกองช่าง
20. ประพรรณ์ ศรีนวล พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของงานเทศกิจ (นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลความเรียบร้อยของตลาดบ้านดู่
2. การตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาด หาบเร่ แผงลอย
3. ระวังเหตุราคาญ ทะเบียนผู้ค้า
4. ชี้แจงประชาสัมพันธ์
5. การควบคุม ตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
21. นายชูเชิด อุดปิน พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติ
หน้าที่ของงานเทศกิจ (นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลความเรียบร้อยของตลาดบ้านดู่
2. การตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาด หาบเร่ แผงลอย
3. ระวังเหตุราคาญ ทะเบียนผู้ค้า
4. ชี้แจงประชาสัมพันธ์
5. การควบคุม ตรวจสอบและดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22. นายไพโรจน์ เขื่อนเพชร ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
23. นายนพดล ไชเลิศ
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
24. นายนพปฏล กองมา
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
25. นายวีระชาติ โม๊ะกุย
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
26. นายปรีชา แก้วบุญเรือง
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
27. นายพรชัย กาวิรส
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
28. นายวัชระ เพชรสุวรรณ์
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
29. นายศักดิ์นรินทร์ บุญมี
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
30. นายณรงค์ จิ้นมณี
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
31. นายอนุชิต ดอนลาว
ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง
32. นายกัลป์ ชัยวงค์
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบรถดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าผจญเหตุเพลิงไหม้
2. รั บ ผิ ดชอบรถบรรทุ กน้าเพื่อเตรียมความพร้อม เช่น จัดส่ งน้าอุปโภคบริโ ภค ดันท่อ
ล้างถนน หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับหมอบหมาย
3. รับผิดชอบรถกู้ชีพออกรับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. รับผิดชอบเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. รับผิดชอบเรื่องวิทยุสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร ประสานงานทางวิทยุสื่อสาร
6. รับผิดชอบภัยต่างๆ เช่น วาตภัย ไฟป่า ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ
7. รับผิดชอบงานต่างๆ เช่น ตัดไม้ รังต่อ งูเข้าบ้าน ฯลฯ
8. เตรียมความพร้อมในการผจญเหตุ 24 ชั่วโมง
9. รับผิดชอบงานกู้ชีพกู้ภัย
10. รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. ให้บริการประชาชนหน้าตึกเทศบาล
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
35. นางสาวปิยวีณ์ อินทนันชัย พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ขอเปิด – ปิด ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
2. สรุปจานวนประชากรที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎรประจาเดือนของแต่ละเดือน
3. การแจ้งเกิด
4. การแจ้งตาย
5. การแจ้งย้ายที่อยู่
- การแจ้งย้ายที่อยู่ ย้ายปลายทางอัตโนมัติ
- การแจ้งย้ายภายในเขต
- การย้ายเข้า – ออก นอกเขต
6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รายการในทะเบียนราษฎร
7. การคัดรับรองสาเนา
- การขอคัด ทร.14/1 ในทะเบียนราษฎร
- การขอคัด ทร.38 ข ในทะเบียนราษฎร
- การขอคัด ทร.38/1 ในทะเบียนราษฎร
- การคัดทะเบียนบ้านสูญหาย/ชารุด
8. การขอเลขที่บ้านใหม่
9. การสนับสนุนการออกเสียงประชามติ
- การจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ออกเสียงประชามติ
- การจัดพิมพ์ประกาศหน่วยเลือกตั้ง
- การรับลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
10. อื่นๆ (จาหน่ายบ้าน, ทร.14)
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

36. นางสาวนวลหง เหมืองหม้อ พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยงานนิติกร (นิติกรชานาญการเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ลงทะเบียนรับ – ลงทะเบียนส่ง หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
- ลงทะเบียนรับ (ลับ) – ลงทะเบียนส่ง (ลับ) หนังสือภายในและหนังสือภายนอก
- ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- เกษียนหนังสือเพื่อเสนอต่อหัวหน้าตามลาดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรี
- ร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายในและภายนอกในข้อกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณา เช่น
แจ้งรังวัดตรวจสอบแนวเขตลาเหมืองสาธารณ, แจ้งการจัดส่งเอกสารพยาน, ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อร้องเรียน เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง, คาสั่งแต่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทชุมชนตาบลบ้านดู่, คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตาบลบ้านดู่ เป็นต้น
- งานด้านการสอบถ้อยคาหรือข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเพื่อหาข้อเท็จจริง
- จั ดทาการประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และวาระการประชุมในการสอบ
ข้อเท็จจริงแต่ละครั้ง
- ติดตามประสานงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
- จัดทาผังโครงสร้างการทางานของศูนย์ยุติธรรมตาบลบ้านดู่ และประชุมประจาเดือนร่วมกับ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตาบลบ้านดู่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา

