
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ 

ที่ 198/2561 
เรื่อง ก ำหนดงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 

ขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ำค้อ อ ำเภอเมอืงนครพนม  จังหวัดนครพนม 

------------------------------------------------------------------ 
 เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๕ มาตรา ๒5  แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๒  เพ่ือให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60)  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งบุคลากรและประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงก าหนดงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกำรบริหำรกิจกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
     ๑.๑  นายสฤษดิ์  บัวลง  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบ
นโยบายหรืองานอื่นๆ  ที่กฎหมาย  หรือค าสั่ง  ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
     ๑.๒ นางปัณณพร  อะโน ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าค้อ รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าค้อให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๒) ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 (๓) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เกี่ยวกับกำรวินิจฉัยปัญหำ   
                    ๓.๑  นำยสฤษดิ์   บัวลง  ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  -  เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  -  เรื่องท่ีต้องรายงานอ าเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  -  เรื่องท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

       -  เรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ  ยกเลิก  แก้ไข 
 -  เรื่องซ่ึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลท่าค้อ  พบว่าเป็นปัญหา 
  -  เรื่องซ่ึงกฎหมายก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ 
  -  เรื่องท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรเสนอเพ่ือทราบ 

   คู่ฉบับ 
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๓.๒  นำงปัณณพร  อะโน ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง ) 
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 00 1101 001   
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ
งานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ อ านวยการ    
สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนแผนงำน 

(1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ความคาดหวังและ
เป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ท้องถิ่นท่ีดูแลรับผิดชอบ 

(2) บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ 
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพ่ือให้เกิด
การจัดแผนพัฒนาพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไก วิธีบริหารงาน การก าหนด
แนวทาการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน 

(4) ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง  แนวนโยบาย กลยุทธ์  แผนงาน โครงการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(5) วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงค ์

(6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
2. ด้ำนบริหำรงำน 
    (1) สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
    (2) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบเสนอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
    (3) ก ากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเพ่ือให้งานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    (4) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรที่สองคล้องสภาวการณ์ของประเทศและความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ 
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    (5) ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    (6) ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน 
   (7) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   (8)ให้ค าปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพ่ือก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   (9) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
    (1) ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการ
บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
    (2) ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามกฎหมาย 
    (3) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
    (4) ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืน ๆ 
    (5) ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
4. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
    (1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3) วางแผนการจัดท า และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า  สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา และ 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
    (1) เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและจังหวัด 
    (2) เรื่องท่ีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    (3) เรื่องซ่ึงหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ภายใต้อ านาจบังคับบัญชา 
 

  ๓.๓ นำยอ ำนวย นำรีนุช ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  19 3 00 1101 002  
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ 
อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน  ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนแผนงำน 

(1) ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพ่ือให้
เกิดการจัดแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การก าหนดแนวทางการจัดสรรและ 
การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ 
มาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ในที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

(5) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(6) วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงค ์
    (7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการด าเนินการต่างๆ ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ด้ำนบริหำรงำน 
    (1) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข  ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
    (2) ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
    (3) ช่วยก ากับ ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
    (4) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
    (6)  ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพ่ือก าหนดกรอบการบริหารงบประมาณ (ตาม
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)  
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    (7)  ก ากับและบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบก าหนดไว้ ให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
    (8) ก ากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมายการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอ านวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน 
   (9) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
    (1) ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
    (2) ช่วยวางแผนอัตราก าลังของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามกฎหมาย 
    (3) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม 
    (4) ก ากับดูแล อ านวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืน ๆ 
    (5) ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
4. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
    (1) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (2) ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
    (3) ร่วมวางแผนการจัดท า และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติราชการแทนปลัดดูแลรับผิดชอบงานในกองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
โดยพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นในภารกิจหลักและงานบริหารบุคลากรภายในกองช่างและ          
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      (2) มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้อง ทุกงาน เป็นผู้ตรวจพร้อมเสนอความเห็นในฎีกา        
ทุกประเภท ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นต่อไป 

      (3) ตรวจสอบการลงชื่อการมาปฏิบัติราชการในแต่ละวันพร้อมลงนามในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 

      (4) ปฏิบัติและรับผิดชอบงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
      (5)ปฏิบัติและรับผิดชอบงานตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
      (6) ปฏิบัติและรับผิดชอบลงรับหนังสือในทะเบียนรับ เกี่ยวกับเรื่องลับโดยเฉพาะ 
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 (๔)  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีกำรแบ่งส่วนรำชกำร  ดังนี้  

๔.๑  งำนบริหำรงำนทั่วไป 
๑. พันจ่ำโทชำญณรงค์  แสนแพง  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)       
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 2101 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยสุรพร  สบำยใจ ต ำแหน่ง
นิติกรช ำนำญกำร เลขท่ีต ำแหน่ง 19 3 01 3105 001 และนำงโชติกำ  แก้วพิลำ ต ำแหน่ง  นักจัดกำร
งำนทั่วไปช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3101 001  ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ 
มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ      
ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้     
1. ด้ำนแผนงำน 
    (1) ร่วมวางแผนงาน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผนงานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    (2) ร่วมจัดท าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะ
เป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการน าเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
    (3) ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดไว้  
    (4) ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน  ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งา
นโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา 
    (5) ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม
เพ่ือน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้ำนบริหำรงำน 
    (1) ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม และการโอน
เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
    (2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ เ พ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล หรือ
สภาต าบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   (3) ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 
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   (4) ควบคุมดูแลการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและการโอน
เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่ก าหนดไว้ 
   (5) พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
   (6) มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงานต่างๆ หลาย
ด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม งานท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน 
เป็นต้น เพ่ือดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือ
หน่วยงานต่างๆ สูงสุด 
   (7) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญา 
เพ่ือให้งานต่างๆ ด าเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   (8) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา  บริหาร  พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   (9) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัด
ระบบงาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   (10) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการ
สื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 
   (11) มอบหมาย วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้ง
เกิด  การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดท าบัตรประชาตัวประชาชน เป็นต้น เพ่ืออ านวยการให้การ
ให้บริการประชาชนเป็นอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   (12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
   (13) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ 
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
    (1) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
    (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
    (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
    (2) ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุ 
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เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน 
    (3) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
    (1)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
    (2)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
๒. นำงโชติกำ แก้วพิลำ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3101 ๐๐๑ 
ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวรุ่งรัตน์ฤดี  โฉมทอง ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3301 ๐๐๑  และนำงสำวนิรมล  แสนคุณท้ำว ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3103 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก   
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน       
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการภายในส านักงาน
หรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อท าสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ 
    (2) ช่วยวางแผน ติดตามและปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานบริหาร
งบประมาณ  งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความ
ปลอดภัย  และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
    (3) ควบคุมและดูแลการจัดเก็บ และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และ
ค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา รวมทั้งเป็น
หลักฐานทางราชการที่ส าคัญ 
    (4) ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีการ ปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
    (5) ตรวจสอบการด าเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน การบันทึกการคัดแยก
ประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
    (6) ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีกรต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การน าเสนอ การ
จดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ 
    (7) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด 
    (8) จัดงานรัฐพิธี หรืองานราชพิธีต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (9) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจาณาของผู้บังคับบัญชา 
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    (10) วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลการติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรายงานผลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการบริหารงาน 

    (11) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจและ
สะดวกรวดเร็วในการท างาน 
2. ด้ำนกำรแผนงำน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านัก กอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ 
ผลสัมฤทธิ์ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง        
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนบริกำร 
     ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานและหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น 
5. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้  
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบควบคุมเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
     (2) ปฏิบัติ งานด้านสาธารณสุขและรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น           
(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ) 
     (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลท่าค้อ 
     (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบแผนงานการเกษตรและแหล่งน้ า (Local Sufficiency Ecomomy 
Plan:LSEP) 
     (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมวัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ รวมทั้งดูแลระบบการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยภายในต าบลท่าค้อ 
     (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานขอใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
     (7) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
     (8) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (9) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. นำงสำวรุ่ งรัตน์ฤดี   โฉมทอง ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง                       
19 3 01 3301 ๐๐๑  ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงโชติกำ  แก้วพิลำ ต ำแหน่ง นักจัดกำร
งำนทั่วไปช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3101 001 และนำงปิยรัตน์  ป้องค ำสิงห์ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    (2) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสรุปผลเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
    (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
    (4) จัดท าเอกสาร และผลิตบทความ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
    (5) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การก าหนด
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
    (6) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบ
ในการจัดท าแผนงาน โครงการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
    (7) ร่วมจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 
เพ่ือให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
    (8) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถเขียนข่าว 
บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (9) ออกแบบและจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและแนะน า
การบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเพ่ือช่วยกระจายข้อมูล 
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัยทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
    (10) ออกแบบ จัดท าและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร
อุตสาหกรรม รายงานประจ าปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (11) จัดท าเอกสาร รายงาน และสรุปผลการด าเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม/
โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบงานต่อไป 
    (12) ส ารวจประชามติตามเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในอนาคต 
    (13) สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าวและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่ายและสะดวกมากข้ึน 
    (14) ร่วมด าเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ  และการจัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ  และการจัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
    (15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    (2) ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
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    (3) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
    (2) แนะน าให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลข่าวสารขององค์กรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    (1) ปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการและจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 
    (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบควบคุมเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
    (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานขอใบอนุญาตก่อสร้าง ขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543 
    (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุม ดูแล วัสดุงานบ้าน งานครัว และวัสดุส านักงาน ที่ใช้ใน
ส านักปลัด 
    (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการลงข้อมูลในเว็ปไซต์ของ อบต.ท่าค้อ เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ของส านักปลัด และ อบต.ท่าค้อ ให้เป็นปัจจุบัน 
    (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลกลาง (Info)ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 
    (7) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
    (8) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบควบคุม ดูแล หรือจดบันทึก  จัดท ารายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือนหรือทุกครั้งที่มีการประชุมฯ 
    (9)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
    (10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.  นำงรัตนศิริวรรณ บุตรศรี ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ ให้นำงสำวรุ่งรัตน์ฤดี โฉมทอง ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3301 
001 และนำงปิยรัตน์  ป้องค ำสิงห์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ดังนี้ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน       
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนิน
ไปได้โดยสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
   (2) จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ 
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   (3) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวน
บุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 
   (4) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
   (5) จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 

  (6) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ ์การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูและรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
   (7) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
   (8) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
   (9) จัดเตรียมและด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ 
และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงต่อเวลา 
   (10) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใหผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   (11) อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ           
วัตถุประสงค ์
    (12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน       
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่ างๆ             
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    (2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 
    (3) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    (4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
   (1)  ปฏิบัติงานและรับผิดชอบแสกนด์หนังสือรับ-ส่ง ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
   (2)  ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือนหรือทุกครั้งทีม่ีการประชุมฯ 
   (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ของส านักงาน  
   (3)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
   (4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๖. นำงปิยรัตน์  ป้องค ำสิงห์  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์    
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่ง
หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้  ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับ
ประชาชน 
    (2) ส ารวจรวบรวมความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน  ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  ติดต่อต้อนรับชี้แจง
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้ในด้านต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์โดยวิธีการ
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (3) เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และบันทึกข้อมูลต่างๆ  การรับ -ส่ง 
ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ        
กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบแบบง่าย ๆ  
   (4)  เป็นผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

   (5)  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานธุรการด้านการรับ - ส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ให้กับ
หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (6)  ปฏิบัติงานด้านบริการถ่ายเอกสารให้กับผู้มาติดต่อราชการและงานเอกสารต่างๆ ภายในส านักปลัด 
   (7)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
   (8) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. นำยมงคลวิทย์  ระวิชัยภัทรกุล  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์   
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ 
     (2) จัดท าทะเบียนคุมและดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้รถยนต์และดูแลรักษารถยนต์ส่วนราชการ 
     (3) ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ  ให้กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลและรักษายานพาหนะ (รถยนต์ของทางราชการหมายเลขทะเบียน กค 352 
นครพนม และ หมายเลขทะเบียน  กง 3105 นครพนม) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8.  นำยธนำกรณ์   ค ำภูศิริ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกขยะ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
     ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ  ดูแลรักษาความสะอาด  บ ารุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ        
ของรถบรรทุกขยะที่ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

(1) มีหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะของส่วนราชการ เพ่ือใช้เก็บขยะในเขตต าบลท่าค้อ 
(2) จัดท าทะเบียนคุมและดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้รถและดูแลรักษารถบรรทุกขยะ 
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(3) ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษายานพาหนะ(รถบรรทุกขยะ) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
     (4)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. นำยอภิชำติ   เพียพล   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   ต ำแหน่ง   คนสวน                                 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
     ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า  สวนหย่อมสวนสาธารณะ  สวนไม้ดอก  หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงาน ดูแล บ ารุงรักษาสนามหญ้า  สวนหย่อม  สวนสาธารณะและสวนดอกไม้ 
     (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและสถานที่ของ อบต.ท่าค้อ                
     (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ของส านักงาน 
     (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑0.  นำยวีระชัย  เข็มปัญญำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำรถขยะ   
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะ
มูลฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตต าบลท่าค้อ 
     (2) ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถบรรทุกขยะทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ และดูแลรักษารถบรรทุกขยะ        
ให้สามารถใช้งานไดป้กต ิ

     (3) ปฏิบัติงานด้านการดูแลถังขยะและการวางถังขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และด าเนินการเปลี่ยน      
ถังขยะใหม่  เมื่อเกิดการช ารุด  หรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑1 .  น ำย วิท วั ส   กลมสอำ ด   พนั ก ง ำนจ้ ำ งทั่ ว ไ ป   ต ำ แหน่ ง   พนั ก ง ำน ประจ ำ ร ถขย ะ                       
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
     ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และรองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตต าบลท่าค้อ 
     (2) ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถบรรทุกขยะทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ และดูแลรักษารถบรรทุกขยะ        
ให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ

     (3) ปฏิบัติงานด้านการดูแลถังขยะและการวางถังขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และด าเนินการเปลี่ยน      
ถังขยะใหม่  เมื่อเกิดการช ารุด  หรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑2 .  นำยฉั ต รพงษ์    เ ชื้ อ ง ำม   พนั ก งำนจ้ ำ งทั่ ว ไป   ต ำ แหน่ ง   พนั ก งำนประจ ำ รถขยะ                    
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
     ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และรองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูล
ฝอยไปท าลายยังที่ท าลาย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     ((1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตต าบลท่าค้อ 
     (2) ปฏิบัติงานท าความสะอาดรถบรรทุกขยะทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ และดูแลรักษารถบรรทุกขยะ        
ให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ

     (3) ปฏิบัติงานด้านการดูแลถังขยะและการวางถังขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และด า เนินการเปลี่ยน      
ถังขยะใหม่  เมื่อเกิดการช ารุด  หรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
     (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

13.  นำยธีระยุทธ  จันทร์อุด  พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  ต ำแหน่ง  พนักงำนสูบน้ ำประจ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ
บ้ำนท่ำค้อ   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล เกี่ยวกับการสูบน้ าเพื่อกิจการต่างๆ ของทางราชการ  
เช่น  ช่วยเหลือการเกษตร  กิจการประปาชนบท  การประมง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขออนุมัติสูบน้ า  ดูแลระบบการสูบน้ า 
     (2) จัดท าทะเบียนคุมและดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานสูบน้ าต่าง ๆ 
     (3) ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานีสูบน้ า  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
     (4) ท าความสะอาดบริเวณสถานีสูบน้ าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและดูแลระบบสูบน้ าให้มีความ
พร้อมต่อการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้น้ า 
     (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

14. นำยอนุสิทธิ์  ศรีกุล  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  พนักงำนสูบน้ ำประจ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ    
บ้ำนหนองจันทน์  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกล เกี่ยวกับการสูบน้ าเพื่อกิจการต่างๆ ของทางราชการ  
เช่น  ช่วยเหลือการเกษตร  กิจการประปาชนบท  การประมง  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การขออนุมัติสูบน้ า  ดูแลระบบการสูบน้ า 
     (2) จัดท าทะเบียนคุมและดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานสูบน้ าต่าง ๆ 
     (3) ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถานีสูบน้ า  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
     (4) ท าความสะอาดบริเวณสถานีสูบน้ าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอและดูแลระบบสูบน้ าให้มีความ
พร้อมต่อการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้น้ า 
     (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.๒  งำนนโยบำยและแผน 
๑. นำงสำวนิรมล  แสนคุณท้ำว  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง     
19 3 01 3103 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงโชติกำ  แก้วพิลำ ต ำแหน่ง นักจัดกำร
งำนทั่วไปช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3101 001 และนำงสำวสุภำพร อ่อนค ำ ต ำแหน่ง            
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3102 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
     (2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติหรือโครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
     (3) วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     (4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงานหรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
     (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ      
เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
     (6) ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท ากระบวนการของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้
จ่ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool-PART ) 
     (7) ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไป
จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (8) ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าเอกสารรายงานต่างๆ ทางด้าน
การจราจร และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบในการวางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร 
     (9) ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้างและประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอ านวย
ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
     (10) ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
     (11) ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัด
ระเบียบจราจร 
     (12) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจากสภาวะภายนอก 
จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ 



-17- 
 

แผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
     (1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     (2) วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดในโครงการของ
หน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     (3) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
     (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองาน
การจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
     (3) จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย
และให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
     (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จัดท าข้อบัญญัติประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจดัท าฎีกาเบิกเงินของส านักปลัดทุกประเภท พร้อมทั้งแนบรายละเอียดต่างๆ      
ให้ครบถ้วน 

      (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุม และดูแลครุภัณฑ์ ของส านักปลัด 
                (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
                (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๔.๓  งำนกฎหมำยและคดี 
          ๑. นำยสุรพร  สบำยใจ  ต ำแหน่ง  นิติกรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  19 3 01 3105 001             

ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ พันจ่ำโทชำญณรงค์  แสนแพง  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด         
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 2101 001 และนำงสำวสุภำพร  อ่อนค ำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3102 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร   
     (1) พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือหาทางแก้ไขท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 

     (2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือยกร่าง แก้ไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าสัง่ต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
     (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง
ต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ
และค าสั่งต่างๆ 
     (4) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใดๆ ที่
เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์  การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
     (5) ช่วยให้ค าปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
     (6) ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานนิติการ เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ 
     (7) ควบคุม และดูแลการด าเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การ
สืบพยาน เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 
    วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกหรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
      (1) ให้ค าปรึกษาแนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว และสามารถด าเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (3) เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน และสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 
     (4) จัดเก็บข้อมูล ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานนิติกร เพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
    (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใช้
อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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    (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานของศูนยข์้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานร้องเรียน  ร้องทุกข ์
    (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านกฎหมาย  นิติกรรมและการด าเนินการทางคดีของ อบต. 
    (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง 
    (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
    (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 4.4  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
1. สิบเอก เอกรินทร์ เพ็งแก้ว ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติงำน เลขที่
ต ำแหน่ง 19 3 01 4805 001 ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ พันจ่ำโทชำญณรงค์  แสนแพง  
ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 2101 001 
ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (1)  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย  ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
     (2)  เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการป้องกันเชิงรุก
ก่อนเกิดเหตุการณ์ 
     (3)  จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (4)  รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า เส้นทางจราจร แหล่ง
ชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
     (5) จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
     (6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีส่ังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
2. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
     (2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
     (3) ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
     (4) ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง 
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3. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้รถยนต์และดูแลรักษารถยนต์
ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 352 นครพนม ,หมายเลขทะเบียน กง 3105 ,รถกู้ชีพ-กู้ภัยหมายเลข
ทะเบียน บจ 7036 นครพนม และรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-6111 นครพนม 

     (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์เก่ียวกับงานป้องกันฯ 
     (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแล สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี 
     (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.5  งำนบริหำรงำนบุคคล 
๑. นำงสำวสุภำพร อ่อนค ำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3102 
๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวนิรมล  แสนคุณท้ำว ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3103 001 และนำงโชติกำ  แก้วพิลำ  ต ำแหน่ง นักจัดกำร
งำนทั่วไปช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 3101 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ    
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายหรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ เพ่ือให้
เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     (3) ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างาน
ของต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น               
เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหาราทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      (4) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
      (5) ศึกษา  วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้ และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
     (6) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้มีโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ แลการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (7) ศึกษา  วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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     (8) ศึกษา  วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา
และเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 
     (9) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของต าแหน่ง
งาน และก าหนดระดับต าแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความชัดเจนและ
มาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงานและให้เป็นแนวทางและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
     (10)  ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานและ
การบริหารค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
     (11) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและ
จรรยา 
     (12) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่
เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
     (13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ   หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้              
ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้ าใจและ
สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้ 
     (3) ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการน าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน
โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
     (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ือการเรียนรู้และการท าความเข้าใจในเรื่อง
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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5. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรอง    
การประชุมสภาฯ และควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับกิจการสภาฯ  

     (2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
                

(๕)  กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 5.๑ งำนบริหำรงำนคลัง 
       1. นำงสำวนงนุช วงษ์คะสุ่ม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น)          
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 04 2102 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวธนำภร  ใจสุข  
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 014 3201 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมายก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามาก
พอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนแผนงำน  
     (1) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพ่ือวางแผนและจัดท า
แผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน 
     (2) ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ และงานการจัดเก็บรายได้ หรืองานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
     (3) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ 
     (4) รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ รวมทั้ง
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนส าคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
     (5) ร่วมวางแผนในการจัดท าแผนที่ภาษี จัดหาพัสดุ  การเบิกจ่ายเงินประจ าไตรมาสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      (6) ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา 
     (7) วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุน เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
2.ด้ำนบริหำรงำน 
     (1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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     (2) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (3) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (4) จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือให้การสนับสนุนหรือท าการปรับปรุงแก้ไข 
     (5) ร่วมก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     (6) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า วิเคราะห์ ท าความเห็นและตรวจสอบงานการคลังหลาย
ด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งาน
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน เป็นต้น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด 
     (7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดท ารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่าง
ตรงเวลา 
     (8) ควบคุมดูแลการด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพ่ือให้สามารถเก็บ
รายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (9) ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อแลการจัดจ้างเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (10) ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การน าส่งเงิน และการน าส่งเงินไป
ส ารองจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (11) วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการบงประมาณเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมีหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
     (13) ตอบปัญหา ชี้แจงและด าเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือควบคุมให้ภารกิจดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
     (1) จัดระบบงานและอัตราก าลั งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
     (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาให้มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
     (4) จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมีความ
ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง 
     (5) สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่ก ากับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน 
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4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
    (1) ก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     (4) ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า  และบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณาน างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาด าเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน 
     (5) ร่วมหรือบริหารและก าหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานตามมาตรฐานต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
     (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
     (3) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.  นำงสำวอนัญญำ  เข็มเพชร  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม 
ค่าเช่า ค่าบริการและรายได้ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป           
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     (2) เป็นผู้ช่วยเร่งรัต ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน 
     (3) เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และเขียนใบเสร็จเพ่ือให้ผู้มีอ านาจออกใบเสร็จใน
การจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
     (4) เป็นผู้ช่วยรวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็น
ข้อมูลและรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
     (5) เป็นผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าค้อ 
     (6) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                (7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๕.2 งำนกำรเงินและบัญชี 
๑. นำงสำวธนำภร  ใจสุข ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง                   
19 3 04 3201 ๐๐๑  ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวนงนุช วงษ์คะสุ่ม ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 04 2102 ๐๐๑        
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญสูงในงานวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (1) ควบคุมจัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก -งบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
     (3)  จัดท างบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่
ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (4) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท างบประมาณ 
     (5) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดท า งบประมาณ การรับและ
จ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ -จ่ายเงินขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
    (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่นให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
    (7) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีการเงิน และ
งบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
    (8) ควบคุม ดูแล และติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน การน าส่ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เพ่ือให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 
    (9) ควบคุม ติดตามและดูแลการด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (10) ควบคุม และดูแลการจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ 
GFMIS เช่น บัญชีประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและรายได้น าส่งคลัง  
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ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้งานด้านการบัญชีเป็นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ 
    (11) ด าเนินการโอน จัดสรรงบประมาณ และจัดท าเกี่ยวกับการกันเงินเหลื่อมปี และการขยาย เวลาเบิก
จ่ายเงิน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้รับเงินประมาณท่ีถูกต้อง และเพียงพอตามท่ีได้รับจัดสรร 
    (12) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชี เพ่ือใช้
ประกอบในการท าธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ตรวจสอบและด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากที่สุด 
    (13) ควบคุม ดูแลการจัดท างบการเงินประจ าวัน/ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงาน
ทางบัญชี เพ่ือน าเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
     (14) ควบคุม และดูแลการวิเคราะห์ และการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ารายงานต้นทุนประจ าไตรมาสและประจ าปี เพ่ือให้
มีรายงานที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
     (15) ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่
เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
     (16) ศึกษา วิเคราะห์ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี เพ่ือเป็น
เครื่องมือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.ด้ำนแผนงำน 
     (1) วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
     (2) ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน แนวทางการด าเนินงานและก าหนดมาตรฐานระบบงาน การเงิน บัญชี และ
งบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามเป้าหมายและ
นโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 
     (3) วางแผนการพัฒนาสถานการณ์คลัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของผู้บริหาร และช่วยเหลือให้
ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องรวดเร็ว 
     (4) ร่วมด าเนินการจัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ด้ำนประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (3) ประสานการท างานเกี่ยวกับหน่วยราชการอ่ืนภายในอ าเภอ จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (4) ประสานการท างานกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับเงิน การโอนเงิน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืนเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือให้การด าเนินการในการใช้จ่าย
อุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพ่ือให้ทราบข้อมูลใหม่และความรู้ต่างๆ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 



-27- 
 
4.ด้ำนบริกำร 
     (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับที่
ซับซ้อม หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     (2) จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 
     (3) ให้บริการข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย สถิติการคลัง ส าหรับรายงานให้ส านัก นโยบายสถิติการคลัง เพ่ือ
ใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการคลังระดับประเทศ 
     (4) ช่วยจัดท าฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ประกอบพิจารณาในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ 
5. งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     (1) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าค้อ 
     (2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (3) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  

๒.  นำงสำวพรพิมล  ทองโสม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี    
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
ค าสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือ   
ตามค าสั่งหรือแนวทางท่ีปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน 
     (2) ตรวจสอบใบส าคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบส าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท าใบเบิกและใบน าส่งเงิน 

     (3) ช่วยท าฎีกาเบิกเงิน ช่วยน าเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร  ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและ       
สิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณและการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ     
ช่วยท าบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น 
     (4) เป็นผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง 
     (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

  

๕.3  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.นำงจิรำภรณ์ ศิริสวัสดิ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 04 3204 001 
ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวนงนุช วงษ์คะสุ่ม ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง             
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 04 2102 001 ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูงในงานวิชาการงานวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญสูงในงานวิชาการงานวิชาการพัสดุ  
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ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดท าค าขอ เพ่ือก าหนดงบประมาณประจ าปีในทุกหมวดรายจ่าย 
     (2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางด้านงานพัสดุ เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 
     (3) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธี
พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
     (4) วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (5) ควบคุมการซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
     (6) ควบคุมการจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภา หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
     (7) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
     (8) ควบคุม และดูแลการด าเนินการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และการบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์
ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่ก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (9) ควบคุมและดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสารต่างๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้บริษัทและห้างร้านต่างๆ ทราบข่าวและเข้ามาติดต่อรับการสอบราคาและประกวดราคาเป็นจ านวนมาก 
     (10) วิเคราะห์ ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การ
เสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (11) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการสอบราคา การประกวดราคา และการตกลงราคากับบริษัท 
และห้างร้านต่าง  เพ่ือให้ได้บริษัทและห้างร้านต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและดีที่สุดได้ราคาที่ต่ าและเน้น
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
     (12) ศึกษา วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และประเมินผลการจัดซื้อและจัดจ้างแบบต่างๆ เพ่ือน าไปจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (13) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท ารายละเอียดของโครงการเอกสารและสัญญา
ต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และบันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่     
ก าหนดไว้ 
     (14) ควบคุม และดูแลการจัดท าเอกสารและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ด้านพัสดุ เช่น 
ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตามทวงคืน
ทรัพย์สิน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงานและมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการติดตามและ
ตรวจสอบด้านพัสดุ 
     (15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.ด้ำนกำรวำงแผน 
     (1) วางแผนหรือร่วมด าเนินงานการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
ส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
     (2) ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการด าเนินด้านการจัดซื้อ การจัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และ
การบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้งานพัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา 
     (3) จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ 
3.ด้ำนประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4.ด้ำนบริกำร 
     (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุและอาคารสถานที่ที่ตนมีความรับผิดชอบ 
ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     (2) จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านจัดท าทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ของกองคลังและ อบต.ท่าค้อ 
     (2) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (3) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
2.  นำยนพรัตน์  พุทธำ   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำพนักงำนธุรกำร   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ  เอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 
     (2) ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ  พิมพ์และคัดส าเนา  หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ  
     (3) ช่วยจัดหา  ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก      
ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก   
     (4) เป็นผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ของกองคลัง 
     (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการจัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุของกองคลัง อบต.ท่าค้อ 
     (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง สัญญาจ้างและเอกสารโครงการต่างๆ    
     (7) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                (8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(๖)  กองช่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
6.1 งำนบริหำรงำนช่ำง 
      1.นำยชูชำติ  ประเสริฐ  ต ำแหน่ง ผู้ อ ำนวยกำรกองช่ำง  (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น )                   
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 05 2103 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ พันจ่ำโทชำญณรงค์ แสนแพง 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 01 2101 001   
ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก   
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
1.ด้ำนแผนงำน 
     (1) ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพ่ือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (2) ก าหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด 
     (3) ร่วมและติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
2. ด้ำนกำรบริหำร 
     (1) จัดระบบงานและวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     (2) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (3) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดความร่วมมือ
หรือบูรราการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
     (5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมและคณะท างานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพ่ือให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
3.ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     (1) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้ปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
     (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในการบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับชา ให้มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ 
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4.ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
     (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
5. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
     (1)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (2)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๒.  นำยสุทธิพันธ์  สุวรรณมำโจ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยช่ำงเขียนแบบ 
  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างเขียนที่ไม่ยาก  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งหรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติงานทางช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลน 
ของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ช่วยเขียนแผนที่แสดงเส้นทางแนวทางหรือภูมิประเทศ 

(2) ส ารวจงานโครงการต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการขอ 
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของ อบต.ท่าค้อ 

(3) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองช่าง ควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต.ท่าค้อ  
(4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓.  นำงกัญจน์รัตน์  ประเสริฐ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                              
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดย
ใกล้ชิด หรือตามค าสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ  เอกสาร  ให้หน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ 
     (2) ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ  พิมพ์และคัดส าเนา  หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสาร
หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ 
     (3) ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยท าบันทึก       
ย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่ออ านวยความสะดวก   
     (4) ปฏิบัติงานด้านการท าบันทึกการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ของกองช่าง 
     (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการจัดท าฎีกาเบิกเงินต่างๆ ของกองช่าง  พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ     
ให้ครบถ้วน 
     (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการจัดท าทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์ ของกองช่าง 
     (7) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการจัดท าทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่ง สัญญาจ้างและเอกสารโครงการ  
ต่าง ๆ 
     (8) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                 (9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.  นำยสุจริต   ปุยวันทำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  
 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
      ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง 
หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

(1) ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) ส ารวจงานโครงการต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการขอ 
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องของ อบต.ท่าค้อ 
      (3) ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการกองช่าง ควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ อบต.ท่าค้อ  
      (4) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
      (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

(๗)  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
7.๑  งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ 
       1. นำงสำวญำณ์ณิศำ   พรหมวิศำสตร์   ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08 2107 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวจิตรเลขำ  อ่อนหวำน  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง
19 3 08 3803 001 และนำยคมสันต์  ค ำเถื่อน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน           
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08 4101 001  ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก  
     ปฏิบัติงานในฐานหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะหัวหน้า
ฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้   
1. ด้ำนแผนงำน 
     (1) ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประชาชน
ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
     (3) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
การศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่ก าหนด 
    (4) ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา   
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2. ด้ำนบริหำรงำน 
     (1) จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     (2) วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้านการศึกษา
ของหน่วยงานต่อไป 
      (3) ควบคุมดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      (4) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ย วกับ
ภูมิปัญหาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นท่ี 
     (5) ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 
     (6) ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
     (8)  ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
     (9) นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
     (10) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (11) พิจารณาอนุมัติ  อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (12) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
     (13) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
3.ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     (1) ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
     (2) ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาที่ก าหนด 
     (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรหรืองบประมำณ 
      (1) ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      (2) ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
      (1)   ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                  (2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

7.2 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
       1. นำงสำวจิตรเลขำ  อ่อนหวำน  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง          
19 3 08 3803 ๐๐๑ ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ นำงสำวญำณ์ณิศำ   พรหมวิศำสตร์   ต ำแหน่ง   
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง   
19 3 08 2107 ๐๐๑  และนำยคมสันต์  ค ำเถื่อน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน           
เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08 4101 001  ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
                 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช านาญสูงในงาน ด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งใน

ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย และท่ีเกี่ยวข้อง 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา นโยบาย แผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

     (3) ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบรวมสถานศึกษา    
เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     (4) ก าหนดแผนงาน/โครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     (5) วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด 
     (6) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบรวม

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (7) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
     (8) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

ด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
     (9) ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษา เพ่ือ

พัฒนางานด้านการศึกษา 
     (10) ควบคุม ติดตามและดูแลตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
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     (11) ควบคุม ติดตามและดูแลการด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 

     (12) วางแผนและจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหาร
เสริมนม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

     (13) วางแผน ควบคุมและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตที่
ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 

     (14) จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญหาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรกดกล้ าค่าของ
ท้องถิ่น 

     (15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ            
งานการศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านัก       

หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน

หรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบั ติ ตลอดจน

แนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ 

     (2) ส่งเสริมการผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สื่อการศึกษา
รูปแบบอ่ืนๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรูแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และสะดวกมากข้ึน 

     (3) ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น 
จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ 

     (4) ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เช่น การจัดรายการวิทยุ 
โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสารหรือเอกสารต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ทางการศึกษา การแนะแนว การศึกษาและ
วิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ 

     (5) จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
5. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานควบคุม ดูแล เกี่ยวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการเงิน  การพัสดุ 
รวมถึงงานเบิกจ่าย งานงบประมาณ เงินอุดหนุนและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
     (2)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                 (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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๒.  นำงสำวเบ็ญจะมำรถ  กินลำ  ต ำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ. 1 เลขที่ต ำแหน่ง  ๔๘-๒-๐๑๗๐             
สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหลวง กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
      ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน  การสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                             
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      -     
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ ์  
     (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     (9) ดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา  (ขั้นพ้ืนฐาน)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.  นำงสุบิน   ไชยกำล  ต ำแหน่ง  ครู อันดับ ค.ศ. 1  เลขที่ต ำแหน่ง  ๔๘-๒-๐542 
สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหลวง กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
ท่ำค้อ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
      ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน  การสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                             
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      -     
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   
     (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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     (9) ดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.  นำงอัมมร  เคแสง  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหลวง             
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ และ 
5.  นำงประภำพร ธนะขันธ์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำหลวง        
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
     (1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง        

  (2) จัดกิจกรรมประจ าวัน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม ให้กับเด็ก 
  (3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมี ระเบียบวินัย        

มีความรับผิดชอบ  ความมีน้ าใจ 
     (4) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์ฯ 
     (5) ให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
     (6) ส ารวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจ าวัน  เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กในกรณีที่เด็กไม่มาเรียน
เกิน ๓ วัน และในกรณีท่ีเกิดปัญหาอ่ืน ๆ        
     (7) จัดเตรียมสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม 
น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอนและบันทึกประจ าตัวเด็ก ตลอดจนจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     (8) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 
     (9) จัดท าบัญชีรายการแสดงอาหารกลางวันรายสัปดาห์  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
     (10) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ผู้ปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     (11) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     (12) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 

6.  นำงค ำผง   กำพิมพ์  ต ำแหน่ง  ครู อันดับ ค.ศ. 1 เลขที่ต ำแหน่ง 48-2-0540   
สังกัด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำค้อ กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
            ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน  การสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลใน 
ชุมชน และหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                             
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      -     
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   
     (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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     (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     (9) ดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. นำงสำวบังอร  พรหมรำช ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำค้อ           
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ และ 

8. นำงอำริยำ  สมจิตร ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำค้อ  กองกำรศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ และ 
9. นำงชุติพร  พรมชำลี  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำค้อ              
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
     (1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง        

  (2) จัดกิจกรรมประจ าวัน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม ให้กับเด็ก 
  (3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย        

มีความรับผิดชอบ  ความมีน้ าใจ 
     (4) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์ฯ 
     (5) ให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
     (6) ส ารวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจ าวัน  เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กในกรณีที่เด็กไม่มาเรียน
เกิน ๓ วัน และในกรณีที่เกิดปัญหาอื่น ๆ        
     (7) จัดเตรียมสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม 
น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอนและบันทึกประจ าตัวเด็ก ตลอดจนจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     (8) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 
     (9) จัดท าบัญชีรายการแสดงอาหารกลางวันรายสัปดาห์  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
     (10) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ผู้ปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     (11) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     (12) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 

10.  นำงรัศมี  พรหมมำ  ต ำแหน่ง ครู อันดับ ค.ศ.1 เลขที่ต ำแหน่ง  48-2-0539  
สังกัด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดศรีจันทรำวำส กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำค้อ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
      ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน  การสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                             
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      -     
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   
     (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     (9) ดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

11.  นำงสำวพรพรรณ์  เชียงบุตดี ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                 
วัดศรีจันทรำวำส กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่
ดังนี้ 
      (1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง        

  (2) จัดกิจกรรมประจ าวัน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม ให้กับเด็ก 
  (3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย        

มีความรับผิดชอบ  ความมีน้ าใจ 
     (4) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์ฯ 
     (5) ให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
     (6) ส ารวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจ าวัน  เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กในกรณีที่เด็กไม่มาเรียน
เกิน ๓ วัน และในกรณีท่ีเกิดปัญหาอ่ืน ๆ        
     (7) จัดเตรียมสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม 
น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอนและบันทึกประจ าตัวเด็ก ตลอดจนจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     (8) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 
     (9) จัดท าบัญชีรายการแสดงอาหารกลางวันรายสัปดาห์  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 

     (10) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ผู้ปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     (11) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     (12) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
   

12.  นำงจุลินพร  อั้งวงษ์ ต ำแหน่ง  ครู อันดับ ค.ศ.1   เลขที่ต ำแหน่ง  48-2-0541  
สังกัด  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวนำรำม  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำค้อ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
      ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน  การสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และ
หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ                                                                                             
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์      -     
     (3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์   
     (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
     (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
     (6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน การสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     (9) ดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพ้ืนฐาน)       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

13.  นำงสุดชะดำ  เชียงบุดดี ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอัมพวนำรำม   
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำค้อ ช่วยปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
     (1) อบรมเลี้ยงดูเด็ก  ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง        

  (2) จัดกิจกรรมประจ าวัน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม ให้กับเด็ก 
  (3) ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินัย        

มีความรับผิดชอบ  ความมีน้ าใจ 
     (4) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์ฯ 
     (5) ให้เด็กเคารพธงชาติและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
     (6) ส ารวจรายชื่อเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูประจ าวัน  เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กในกรณีที่เด็กไม่มาเรียน
เกิน ๓ วัน และในกรณีท่ีเกิดปัญหาอ่ืน ๆ        
     (7) จัดเตรียมสถานที่เรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น จัดหาอาหารเสริม 
น้ าดื่ม น้ าใช้ จัดท าบันทึกการสอนและบันทึกประจ าตัวเด็ก ตลอดจนจัดท าทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
     (8) จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ตามโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 

     (9) จัดท าบัญชีรายการแสดงอาหารกลางวันรายสัปดาห์  ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
     (10) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ผู้ปกครอง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     (11) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ของศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
     (12) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
หรือหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 

7.3  งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
   

      1. นำยวิทนะ  กรุงเกตุ   ลูกจ้ำงประจ ำ  ต ำแหน่ง  นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว  เลขที่ต ำแหน่ง  ล ๐๐๑  
ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวญำณ์ณิศำ   พรหมวิศำสตร์   ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08 2107 
๐๐๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทน   
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับขั้นต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
     (1) รวบรวม ประมวล จัดท าข้อมูลสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์เพ่ือประกอบการวางแผนงาน 
โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที ่
     (2) ส ารวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดท ารายงาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ วิจัย จัดท า
ฐานข้อมูล เพ่ือวางแผน จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
     (3) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
     (4) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือประกอบการ
วางแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางาน
ทะเบียนธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
     (5) ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ในการอนุมัติ อนุญาตด้าน
การพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
รวมทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวใน
พ้ืนที่  
     (6) ร่วมวางแผนการพัฒนาการบริการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวอันจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และให้บริการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บ ารุงรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่รวมถึงธ ารงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ 
     (8) รวบรวม ประมวล จัดท าข้อมูลนักท่องเที่ยว หรือสถิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์และสรุปจัดท า
รายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว การก าหนดมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
     (9) ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด 
     (10) รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ  เพ่ือจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ ฯลฯ 
     (11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
ท่องเที่ยว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

     (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
     (1) ให้ค าแนะน าและให้บริการทางวิชาการเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่งภายในและภายนอก และ
ประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
     (2) ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการ ถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
     (3) อ านวยความสะดวกด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการถ่ายท า
ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย 
5.งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์  เป็นผู้จัดท าเว็ปไซต์และปรับปรุงเว็ปไซต์ของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ ให้เป็นปัจจุบัน   
     (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยว  งานเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ  
     (3) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
     (4) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

15.นำยคมสันต์  ค ำเถื่อน  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08         
4101 001  ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำงสำวจิตรเลขำ  อ่อนหวำน  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำร
ศึกษำช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 08 3803 ๐๐๑ และนำงสำวนนทิยำ  นพเครำะห์ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน                
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ดังนี้ 
1.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ -ส่งหนังสือ การลงทะเบียน       
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและการการพิมพ์ 

เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนิน
ไปได้โดยสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
   (2) จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ 
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   (3) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจ านวน
บุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้ 
   (4) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
   (5) จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป 
  (6) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์  การดูและรักษายานพาหนะและสถานที่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
   (7) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

   (8) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม 
   (9) จัดเตรียมและด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ 
และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงต่อเวลา 
   (10) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใหผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
   (11) อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และ
การด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุ          
วัตถุประสงค์ 
    (12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน       
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ             
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
    (2) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 
    (3) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    (4) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองการศึกษาฯ 
    (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเดือน ของการการศึกษาฯ 

    (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ของกองการศึกษาฯ 
    (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดหาพัสดุ  งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ของกองการศึกษาฯ 
    (5) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
    (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(8)  กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
8.๑ งำนบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
      1. นำงชวนพิศ   สูงเทิง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง 19 3 11 2105 ๐๐๑  ถ้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ นำยปริวัฒน์    
บ่อค ำ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการมอบหมาย 
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.ด้ำนแผนงำน 
     (1) ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     (2) ร่วมติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามท่ีก าหนดไว้ 
      (3) วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงาน
ด้านงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณบุคลากรและเวลา 
      (4) ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพ่ือน ามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ด้ำนบริหำรงำน 
     (1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     (2) มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขและควบคุมการด าเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนหนาแน่นและแออัด การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน งานนันทนาการชุมชน งานขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น การจัดให้มีห้องสมุดประชาชนเป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
     (3) ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงานและให้แนวทางงานวิจัยเกี่ยวกับด้านสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์หรือการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบ กระบวนการหรือวิธีการเชิงวิชาการที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
     (4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
     (5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

     (6) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรมการและคณะท างานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ 
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3.ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
     (1) จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
     (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
     (3) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
     (1) ร่วมหรือวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
5. งำนอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด 
    (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานสงเคราะห์ต่างๆ 
    (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
    (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโครงการกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน (เงินกู้) 
    (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการหอพัก  
    (7) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม 
    (8) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
     (9) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเดือน ของกองสวัสดิการสังคม     
    (10) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ของกองสวัสดิการสังคม 
    (11) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

                (12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. นำยปริวัฒน์  บ่อค ำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน   
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
     ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
             (1) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    (2) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และเด็กแรกเกิด 
    (3) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานสงเคราะห์ต่างๆ 
    (4) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
    (5) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโครงการกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน (เงินกู้) 
    (6) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการหอพัก  
    (7) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม 
    (8) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
     (9) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินเดือน ของกองสวัสดิการสังคม     
    (10) ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานด้านการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ของกองสวัสดิการสังคม 
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    (11) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
                (12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

 อนึ่ง  ในการบริหารกิจการ/การติดต่อ  การตอบโต้หนังสือขององค์การบริหารส่วนต าบล     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้รักษาราชการแทน  หรือท าการแทนตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล   
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการได้รับมอบหมาย
ให้ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าส านักปลัด  หัวหน้าส่วนนั้น ๆ เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะต้อง 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  ให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
เพ่ือวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบทันที 
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
        สั่ง  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
                                                    
 
            (ลงชื่อ)       
                                          (นายสฤษดิ์    บัวลง) 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
 

......................ปลัด อบต. 
……..…….…….รองปลัด อบต. 
......................หัวหน้าส านัก 
......................ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผดิชอบ 
......................ผู้ตรวจ/ผู้พิมพ์ 
 


