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คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี 122  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563 จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

นายวิทมนตร  กิริวรรณา ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน 
ระดับกลาง) เลขท่ีตําแหนง 66-3-00-1101-๐๐1  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดังตอไปนี้ 

1. ดานแผนงาน  
1.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ความคาดหวัง

และเปาหมายความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.2 บริหารจัดการใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดทางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การประเมินผลงาน การเปดเผยขอมูลและการตรวจสอบงานเพ่ือให
เกิดการจัดแผนพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.3 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม รวมท้ังวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การ
กําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องตางๆ ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความตองการของประชาชน  

1.4 กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน 
โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

1.5 วางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนและนํานโยบายของผูบริหารไปปฏิบัติ เพ่ือใหงาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค  

1.6 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับแผนงานการดําเนินการตาง ๆ ใหกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
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2. ดานบริหารงาน  
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพ่ีอใหผลการปฏิบัติราชการบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว  

2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน  

2.3 กํากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบจากสวนกลาง สวนภูมิภาค เพ่ือใหงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

2.4 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองสภาวการณของประเทศและ
ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  

2.5 กํากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีรับผิดชอบกําหนดไว ให
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

2.6 กํากับดูแลเรื่องรองเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานกฎหมายการอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพ่ือประกอบการตัดสินใจและอํานวยความเปนธรรมใหแก
ประชาชน  

2.7 เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง  

2.8 ใหคําปรึกษาและประสานงานฝายบริหารสภาและสวนราชการเพ่ือกําหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของหนวยงานหรือตามแผนงานใหตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

2.9 ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติราชการ  

3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  
3.2 ชวยวางแผนอัตรากําลังของสวนราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย  
3.3 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ 

และพนักงานจางไดอยางเปนธรรม  
3.4 กํากับดูแล อํานวยการ สงเสริมและเผยแพรงานวิชาการท่ีเก่ียวของในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหเกิด

การเรียนรูรวมกันของบุคลากร และเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานใหบริการประชาชน ภารกิจการรักษาความ
สงบเรียบรอย การอํานวยความยุติธรรมและภารกิจอ่ืนๆ  

3.5 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน และละเอียดออนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา 
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4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและความ
คุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

4.3 วางแผนการจัดทําและบริหารงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและความคุมคา สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนา  

5.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานปลัดองคการบริหาร  
สวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

      
 (นายมานพ  ฉํ่าพงษสันติ) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 



    -สําเนาคูฉบับ- 
 
 

 
 

คําส่ังสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี  1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวม
กฎหมายอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขต
พ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดย
การวิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  229 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563 จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งานเลขานุการ

ของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 
งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งาน
ประชาสัมพันธ  งานสง เสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุมครองดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการใดใน
องคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ 
ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมายโดยมีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นางสาวกนกวรรณ  หยกอํานวยชัย   ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด ( นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-2101-๐๐๑  สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ดังตอไปนี้ 
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1. ดานแผนงาน 

1.1 รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎรและงานบัตร
ประจําตัวประชาชน หรืองานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 รวมจัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซ่ึง
อาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ 
เพ่ือใหเกิดการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตตอไป 

1.3 รวมติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามท่ีกําหนดไว 

1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งาน
นโยบายและแผน หรืองานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดนงบประมาณ บุคลากร 
และเวลา 

1.5 คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในภารกิจของหนวยงานใน
ภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรอืกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ดานบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม และ

การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว 

2.2 ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สอดรับกับนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตําบล 
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ หรือแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการทํางานของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

2.4 ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติมและ 
การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกําหนดไว 

2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์กําหนด 

2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
ตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 
งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอท่ี
ประชุม งานทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน เปน
ตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของผูบริหารหรือหนวยงาน
ตางๆ สูงสุด 
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2.7 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ

สัญญา เพ่ือใหงานตางๆ ดําเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2.8 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรใน
องคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.9 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงาน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.10 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหเกิด
การสื่อสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและภาพลักษณท่ีดีตอ
ประชาชนในทองถ่ิน 

2.11 มอบหมาย วิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ เชน 
การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายท่ีอยู การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน เพ่ืออํานวยการใหการ
ใหบริการประชาชนเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชําชนผูรับบริการ 

2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ 

3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติ

ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาเพ่ือใหเกิด

ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
4. ดานบริหารทรพัยากรและงบประมาณ 

4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 
และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

4.2 รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน
งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

5. งานท่ีไดรับมอบหมายดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ปฏบิัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เชนอัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
 (1) เฝาระวัง ตรวจตา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิง
รุกกอนเกิดเหตุการณ  
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(2) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใช

ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(3) รวบรวม จัดทําขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ําเสนทางจราจร 
แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสียงตอการเกิดภัย เปนตน เพ่ือจัดทําแผนปองกันรับสถานการณ และเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 

(4) จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรายงาน
ผูบังคับบัญชา 

(5) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  

6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย 

นายจตุวิทย จันทรลอย ตําแหนง นิติกรชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-3105-๐๐๑ สังกัดสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 พิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบของทางราชการท่ีมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือหาทางแกไขท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนกับหนวยงาน  
1.2 ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือยกราง แกไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ 

หรือคําสั่งตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม  
1.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ และ

คําสั่งตางๆ เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข ระเบียบ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ
และคําสั่งตางๆ  

1.4 ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการ
เรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
ปกครองท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  

1.5 ชวยใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  

1.6 ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ  

1.7 ควบคุม และดูแลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน 
การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส 

2. ดานการวางแผน  
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ดานการประสานงาน  

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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4. ดานการบริการ  

4.1 ใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรความรูดานวิชาการ หรือ จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกลาว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด  

4.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4.3 เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของหรือในโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน และสามารถนําไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได  

4.4 จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานนิติการ 
เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

5 .ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาวศิรพิชชา  นอยสุริวงษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 
66-3-01-3103-๐๐๑  สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและสถานการณ

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง  

1.2 ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการใหบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

1.3 ประมวลและวิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความม่ันคง เพ่ือชวยจัดทาแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 3 ป แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

1.4 ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพ่ือชวยกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.5 วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย 
และมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององคกรท้ังภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับพ้ืนท่ี และทุกระดับชุมชน รวมท้ังแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของกับ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนด  

1.7 ดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซม รื้อยาย สิ่งอํานวย
ความสะดวกในระบบขนสงสาธารณะทางบก รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  

1.8 ตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งกอสราง
ทางดานการจราจรท้ังทางบกและทางนา เพ่ือใหถูกตองตามกฎหมายท่ีกําหนดไวอยางโปรงใสและเปนธรรม  
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1.9 ศึกษา คนควา วิจัย ดานการวิจัยจราจรท่ีซับซอนและตองใชความชํานาญเพ่ือใหสามารถ

ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ และสามารถนาไปใชในการกําหนดนโยบายตางๆ ได  
1.10 ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดาเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะภายนอก จาก

นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 
ปและแผนปฏิบัติการประจาปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี  

2. ดานการวางแผน  
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ดานการประสานงาน  

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิก  
ในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ  
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ในระดับ   

ท่ีซับซอน หรืออานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

4.2 รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล เพ่ือชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูท่ีสนใจ  

4.3 ประมวลผลขอมูลเก่ียวกับงานของสวนราชการ เพ่ือใชเผยแพรตอสาธารณชน  
4.4 อํานวยการในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจร เพ่ือเปน

ประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
4.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพรดานการจราจรและการขนสงแกหนวยงาน

หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของหรือประชาชนผูสนใจ  
5 .ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมาย 

นายพัฒนพงศ  ปนแกว ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-3801-
๐๐๑ สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของประชาชน

ในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน กลุม องคกร และเครือขายองคกร
ประชาชน  

1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  

1.3 ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

1.4 ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ  
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1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสรางความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยาง
ยั่งยืน  

1.6 กําหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหมีเกณฑชี้วัดดานการพัฒนาชุมชน
ท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

1.7 สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชุมชน เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน  

1.8 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพ่ือใหชุมชนสามารถคิดคนปญหา วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการรวมกันเพ่ือแกไขปญหาความ
ตองการของตนเอง และชุมชนได  

1.9 สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ ตาง ๆ เพ่ือเอ้ือให
ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันนําไปสูการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของชุมชน และ
พัฒนาเครือขายของชุมชนในทุกระดับ  

1.10 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูลแกเจาหนาท่ี 
ผูนําชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือใหการบริหารจัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล 
การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการจัดทําระบบสารสนเทศชุมชน รวมท้ังการสงเสริมการ
ใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และ
ดําเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน  

1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุม
แมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ินของตน  

1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแล
และจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

1.14 วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน  

1.15 ศึกษา วิเคราะห หรือควบคุมการจัดทําโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน เชน
กิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด 
เปนตน  

1.16 แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรูถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาดจําหนาย
สินคาท่ีเปนธรรม  

1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ 
เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือเกิดสวัสดิการซ่ึงเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน  
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1.19 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ดานการวางแผน  
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก

หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3. ดานการประสานงาน  

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ  
4.1 ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนําชุมชน กลุมหรือองคกร

ประชาชน เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนและความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีสวนรวมของชุมชน  

4.2 กําหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ดาน เชน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับแหลงทุน ขอมูลสารสนเทศชุมชนขอมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ 
เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน กลุมองคกรประชาชน เครือขายองคกรประชาชน 
และชุมชน 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-
3102-๐๐๑  สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 

เพ่ือใหเปนปจจุบันและประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.3 ดําเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเก่ียวกับการวัดและประเมินตางๆ เชน การประเมิน

คางานของตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เปนตน เพ่ือ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.4 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอ และดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสารสนเทศดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนฐานขอมูลบุคคลประกอบการกําหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1.5 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพ่ือกําหนดความตองการและ ความจําเปนในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม  
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1.6 ศึกษาวิเคราะหขอมูลศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําโครงสรางสรางองคกร โครงสราง
หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายในของหนวยงาน เพ่ือใหมีโครงสรางองคกรโครงสราง
หนาท่ีความรับผิดชอบ และการแบงงานภายในท่ีมีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานใหบรรลุภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ  

1.7 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการกําหนดตําแหนงและ การวางแผนอัตรากําลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.8 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ และดําเนินการเก่ียวกับการ
สรรหาและเลือกสรร ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อนระดับ เปนตน 
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนง 

1.9 ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของ
ตําแหนงงาน และกําหนดระดับตําแหนงงานใหสอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือสรางความชัดเจนและ
มาตรฐานของหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแตละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร  

1.10 ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทนใหเกิดความเปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ  

1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพ่ือดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัย
และจรรยา  

1.12 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ดานการวางแผน  
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และ

แกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ดานการประสานงาน  

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4. ดานการบริการ  
4.1 ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู ความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

4.2 ใหคําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ เก่ียวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและ
สามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได  
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4.3 ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับ การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะหและการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน 
โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.4 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําเอกสาร ตารา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือการเรียนรู และการทําความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

5. ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย  

จ.ส.อ.พีรพงษ  อํ่าทอง ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง 66-3-01-
4801-๐๐๑ สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 สงเสริมและกระตุนใหชุมชนมีความเขาใจ และมีความคิดริเริม เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินของตนโดยมุงพ่ึงพาตนเองเปนหลักและยึดคนในชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา  
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชน เพ่ือสรางพลังชุมชนใหเปน ฐานการพัฒนา

ชุมชนอยางถูกตองเขมแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผูนําชุมชน ผูนํากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน 
ในการเปนทีปรึกษากลุม/องคกร และเครือขายองคกรประชาชน  

1.3 สงเสริม สนับสนนุกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนกระบวนการกลุม รวมท้ัง
กระบวนการชุมชนในรูปแบบตางๆ ใหประชาชนในชุมชนสามารถคิดคนวิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนและดําเนินการ
แกไขปญหาตามความตองการของตนเองและชุมชน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการชุมชนและทองถ่ินของตนเองสูการ
เปนชุมชนเขมแข็ง  

1.4 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและปฏิบัติงาน ดานเศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนตางๆ แกกลุมองคกรเครือขายองคกรประชาชน และ
ชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน เพ่ือใหชุมชนสามารถพึงตนเองได ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง สมดุล และม่ันคง  

1.5 สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนสงเสริม 
พัฒนา ประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน และ
สนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไดตรงตามความตองการและสถานการณของชุมชน  

1.6 ใหความรูแกประชาชนในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนตลอดจนดําเนินการและ
เอ้ืออํานวยใหเกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

1.7 ใหคําแนะนํา ถายทอด พัฒนาทักษะในเรืองกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมแกประชาชน
ตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการ
พัฒนาทองถ่ิน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ เขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

1.8 จัดฝกอบรมประชาชน ประชาสัมพันธและใหความรูถึงโทษของยาเสพติดประเภทตางๆ พรอม
ท้ังจัดตั้งอาสาสมัครชุมชนในการเฝาระวังการคุกคามของยาเสพติดโดยรวมกับหนวยงานอ่ืนๆเชน ตํารวจ เจาหนาท่ี
สาธารณสุข เปนตน เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพ้ืนท่ี  

1.9 รวมจัดทําโครงการตางๆ รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี เชน โครงการกองทุนหมูบาน โครงการ
ชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เปนตน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีและเสริมสรางใหเปนชุมชนท่ี
เขมเข็ง  

1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกขแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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2. ดานการกํากับดูแล  

ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัฒนาชุมชนระดับรองๆ ลงไป ตลอดจนสอนงาน 
ถายทอดความรูและประสบการณให เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาทีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ดานการบริการ  
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพ่ือนําไปใช

ประโยชนในการ หาขอบกพรองและหาแนวทางปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานคราวตอไป  
3.2 ตอบปญหาและชี้แจงการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให

เกิดความรวมมือและความเขาใจท่ีดีตอกันทุกฝาย  
4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

นางสาวพุทธิพร  เขาแกว ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ สังกัดสํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1.  รวบรวมขอมูล สถิติ  ขอคิดเห็น ทาที ความรูสึกของประชาชนท่ีแสดงออกหรือจากสื่อมวลชนตาง ๆ 
และปญหาขอขัดของตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ 

๒.  สํารวจกิจกรรมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  นํามาประมวลสรุปเพ่ือเสนอแนะ  ฝายบริหาร 
๓.  คนควาเรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห  วิจัย  วางแผนการประชาสัมพันธและเพ่ือประกอบการ

พิจารณาวางหลักเกณฑและปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เก่ียวกับการประชาสัมพันธ 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาวสุพรรษา  งามจิตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ สังกัดสํานักปลัดองคการบริหาร  
สวนตําบลเขาพระ  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
2. รับ/สง  แยกประเภทและจัดสงหนังสือ/เอกสาร ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3. เก็บและคนหาขอมูล  กรอกขอมูลและรางหนังสือโตตอบ  ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและ

หนังสือ  พิมพและคัดสําเนาหนังสือ/เอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐาน 
4. รวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป 
5. รวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

นายสมเสาร  สัตบุษ ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร      
สวนตําบลเขาพระมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

๑. ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ลดอันตรายและความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม  
๒. ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย 
๓. ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 
๔. ฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นายอิศรา ชูปรารมณ  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
เขาพระ  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ขับรถยนตสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระและบํารุงดูแลใหสามารถใชงานได
ตลอดเวลา  

2. ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอยๆ ในการใชรถยนตดังกลาว  
3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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นายวิเชียร  เย็นพิจิตร ตําแหนง คนงาน สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
มอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป 
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

นายทนงศักดิ์  ศิลปชัย ตําแหนง คนงาน สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
มอบหมายงานใหปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปนี้ 

1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป 
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานหัวหนาสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 

 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอํานวยชัย) 

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
ปลัด................................ 



 
 

 
 

 
 

คําส่ังกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี 1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  230  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

กองคลัง 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ 
งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งาน
ทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งาน
บริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน รวมถึง
งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นางสาวประไพ  ประถมทอง  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
เลขท่ีตําแหนง 66-3-04-2102-001  สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานแผนงาน 
1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานการคลัง เพ่ือวางแผนและ

จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน 
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1.2 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานดานงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายไดและงานการพัสดุ หรืองานอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงํานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธ 

1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามท่ีกําหนดไว 

1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะหรวบรวมขอมูลสถิติดานการเงิน การคลังและงบประมาณ 
รวมท้ังเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพ่ือใหมีการบูรณการแผนงาน กิจกรรม ข้ันตอนสําคัญให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

1.5 รวมวางแผนในการจัดทําแผนท่ีภาษี จัดหําพัสดุ การเบิกจายเงินประจําไตรมาส เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ใหมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน และการจายเงินเปนไปตามงบประมาณรายจาย
ประจําป 

1.6 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานท่ีสังกัด เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจํากัดทางดานงบประมาณ 
บุคลากร และเวลา 

1.7 วางแผนการใชจายเงินสะสม และการจายขาดเงินสะสม เพ่ือไมใหกระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงตรวจสอบการดําเนินการใชจายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

2. ดานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี ผลกระทบ ปญหา 

อุปสรรค เพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข 
2.5 รวมกําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการปฏิบัติงาน

โดยท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา วิเคราะห ทําความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง

หลายดานเชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจาย งานการเก็บ 
รักษาทรัพยสินท่ีมีคาและหลักฐานแทนตัวเงินเปนตน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทํารายงานการเงินการบัญชีตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน 
รายงานประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวอยาง
ตรงเวลา 

2.8 ควบคุมดูแลการดําเนินการใหมีการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง เพ่ือให
สามารถเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.9 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซ้ือและการจัดจางเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.10 ควบคุมและตรวจจายเงินตามฏีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนําสงเงิน และการนําสงเงิน

ไปสํารองจาย เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบยีบอยางถูกตองและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.11 วิเคราะห และเสนอขอมูลทางดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพ่ือนําไป

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิด

ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชน 
2.13 ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เชนเปน

กรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจางเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาว
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและ

งบประมาณเพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา ใหมี

ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนวยงานใหมีความเหมาะสมและ

มีความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะงานสอดคลองหรือเก้ือกูลกัน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัวและมีความตอเนื่อง 

3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏบิตัิงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงํานอยางยั่งยืน 

4. ดานบริหารทรพัยากรและงบประมาณ 
4.1 กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ

เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ กําราดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ 

ครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
4.4 รวมหรือวางแผนและประสนกิจกรรมใหมีกรใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน

งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพคุมคา และบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด โดยอาจพิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน 

4.5 รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากร หรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

5.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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นายวราพงษ  ใยนอย  ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-04-
3204-001  สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

11.ดานการปฏิบัติการ1 
1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจท่ีมีความ 

2ซับซอนเพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บหรือปรับปรุงอัตราภาษีอากร 
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ ใหมีความเหมาะสม 

1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัยเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของโครงการหรือแนวทางท่ีเก่ียวกับระบบภาษีและการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมและรายได
อ่ืนๆ 

1.3 ตรวจสอบการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมของรัฐท่ีไดจากเจาหนาท่ี    
ระดับรองลงมา เพ่ือใหทราบวาการเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆสามารถทําไดจํานวนเทาไร อันจะนําไปสูการคาด   
ประมาณรายไดและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณถัดไปได 

1.4 ชวยเหลือเจาหนาท่ีระดับรองลงมาแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการจัดเก็บ 2  ภาษี   
คาธรรมเนียมหรือรายไดอ่ืน เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมหรือรายไดอ่ืนๆ สามารถทําได 2 
2อยางถูกตอง ครบถวน 

1.5 ใหคําแนะนํา ปรึกษา ใหการปฏิบัติงานและขอมูลดานวิชาการแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา     
เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.6 ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จท่ัวไปฯ เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ
รับเงิน ของหนวยงาน พรอมเรงรัด ติดตาม ลูกหนี้และผูท่ีอยูในขายการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เพ่ือติดตาม
ลูกหนี้คางชําระใหมาชําระภาษีใหครบถวนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพยสินและเสนอตอผูบังคับบัญชา
เพ่ือใชในการประเมินและคํานวณภาษี 

1.7 ควบคุมจัดทํารายงานเก่ียวกับรายได และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานจัดเก็บเพ่ือพรอมท่ีจะ
ปรับปรุง   ขอมูลใหถูกตอง ทันสมัย และใชเปนขอมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได 

1.8 รวบรวมขอมูลท่ีออกสํารวจลงในขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพ่ือใชเปนฐาน    
ขอมูลในการนํามาประกอบการจัดเก็บรายไดใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

1.9 ควบคุมการจัดทําคําสั่ง ประกาศเก่ียวกับทรัพยสินประเภทตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนมายื่นแบบ
ชําระภาษีตรงตามกําหนดเวลาและใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทํา รวบรวม ขอมูลสงงานนิติการ
ในการติดตามลูกหนี้คางชําระ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

1.10 ควบคุม จัดทําระบบฐานขอมูลและบันทึกขอมูลทะเบียนทรัพยสินท้ังหมดท่ีอยูในขายชําระ
ภาษีลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปนขอมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบไดรวดเร็วข้ึน 

1.11 ดําเนินการรับคํารองเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 2 
2แกผูชําระภาษี และศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใชจัดเก็บภาษีอยางถูกตองโปรงใสและเปนธรรม 

1.12 ควบคุมตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงไดแก ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี     
ภาษีปาย คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการคา คาธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย คาธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแตงผม คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง เพ่ือการคา คาธรรมเนียม2 ใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการโฆษณาและใชเครือ่งขยายเสียง คาธรรมเนียมตรวจ2 รักษาโรคคาธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอย คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล คาธรรมเนียมควบคุมการกอสรางอาคาร คาธรรมเนียมรับรองสําเนาทะเบียนราษฎร 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ตามเทศบัญญัติ คาปรับผูละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ คาอากรการฆาสัตว 
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว คารับจางฆาสัตว คาเชาอาคารพาณิชย คาเชาโรงมหรสพ คาเชาตลาดสด คาเชาแผงลอย 
คาท่ีวางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนสงเสริมกิจการองคการบริหารสวนตําบลและเงินฝาก
ธนาคาร คาจําหนวยเวชภัณฑ คํารองตาง ๆ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเชา และคาชดเชยตาง ๆ 
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2. ดานการวางแผน 1 

2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ 
2สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

2.2 วางแผนและแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

2.3 วางแผนและแกไขปญหาอุปสรรคในการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพ่ือใหสามารถจัดเก็บขอมูล
ครอบคลุมพ้ืนท่ี และถูกตอง เปนปจจุบัน 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3 ใหความเห็นแกประชาชนผูชําระภาษีในระเบียบขอกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาใจ 

4. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนในหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการดานภาษีอากรและคาธรรามเนียมตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม 
4.2 เปนวิทยากรบรรยาย เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานใน

ความรับผิดชอบ 
4.3 สงเสริมสนับสนุน ใหมีสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรูความเขาใจในการชําระภาษีและ

คาธรรมเนียมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ผูรับบริการ 

นางสาวเยาวลักษณ  ทนงย่ิง  ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง 66-3-04-
4203-001  สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 จัดหา จัดซ้ือ วาจาง ตรวจรับ การเบิกจาย การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และบํารุงรักษา 

พัสดุ ครุภณัฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง  
1.2 ควบคุมจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ทํารายงานเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูล ใน 

การดําเนินงาน  
1.3 ตรวจรางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ ตรวจสอบและ 

เก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือใหมีความถูกตองเรียบรอยและใช เปนหลักฐานอางอิงใน
อนาคต  

1.4 รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํา รายงาน และ 
นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  

1.5 ตรวจสอบการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปเดือน ประจําไตรมาส หรือประจําป 
งบประมาณ ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรใหหนวยงาน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินใหผูบังคับบัญชา
ทราบหลังการดําเนินแลวเสร็จ  

1.6 ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  

2. ดานการกํากับดูแล  
2.1 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการทํางานเปนไป อยางมี 

ประสิทธิภาพ  
2.2 ใหคําแนะนําแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือใหการ 

ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ  
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3. ดานการการบริการ  

3.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ สะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

3.2 บริการขอมูล ตอบปญหาหรือชี้แจงเรื่องตางๆท่ีเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบแก  
ผูบังคับบัญชา บุคคล หรือหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนงานตางๆใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาวธมลวรรณ  ปยะทรัพยบวร  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ และรายงานการรับจายเงินอุดหนุนท่ัวไป/อุดหนุนเฉพาะกิจใน
ระบบ e- plan  ทุกวันท่ี ๑๐ ของเดือน 

2. ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ไดแก 
 2.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกัน 
 2.๒ ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจายและ Statement ของ

ธนาคารรวมท้ังสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน 
 2.๓ ทะเบียนคุมเงินคํ้าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนาใบเสร็จรับเงินใหถูกตอง 
 2.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง

ตรงกัน 
 2.๕ จัดทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทไดแก งบถายโอน, เงินผูดูแลเด็ก, เงิน

คาอาหารกลางวัน, คาอาหารเสริม(นม), คาเชาบาน, เงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย  เงินมัดจําประกันสัญญา ลงรับและตัดจาย
ใหเปนปจจุบัน   

2.๖ จัดทําใบผานรายการบัญชีท่ัวไป ทุกครั้งท่ีมีการรับเงินท่ีไมไดรับเงินสดเปนเงินโอนตาง ๆ เชน  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทําใหใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ 
ทุกสิ้นเดือนและท่ีมีการปดบัญชี       

3. จัดทํารายงานตาง ๆ ไดแก 
 3.๑ การจัดทํารายงานประจําเดือน  ไดแก  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรงกับรายงาน

สถานะการเงินประจําวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจายเงินสด, กระดาษทําการกระทบยอด,  
รายจายตามงบประมาณ(รายจายรายรับ) จายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ,กระดาษทําการรายจายงบประมาณ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจาย  และเงินสดประจําเดือนงบทดลองประจําเดือน 

 3.๒ การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือสิ้นปงบประมาณไดแก  ปดบัญชี จัดทํางบแสดงผลการ
ดําเนินงานจายจากรายรับ, งบทรัพยสิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองกอนและหลังปดบัญชี 

4. การจัดทํารายงานท่ีตองสงตามกําหนดเวลา  ไดแก จัดทํารายงานตางๆ ดานการเงิน 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานผูอํานวยการกองคลัง
องคการบริหาร  สวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    13  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

      
 (นางสาวประไพ  ประถมทอง) 

         ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
ปลัด................................ 



 

 
 
 

 
 

คําส่ังกองชางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี 1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลกองชางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  230 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบรหิารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

กองชาง 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทํา

ทะเบียนประวัติโครงสรางพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวางและ
ไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงประจําปงานควบคุม
การกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทํา ทะเบียนควบคุม
การจัดซ้ือ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูล สถิติชวยเหลือใหคําแนะนํา
ทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ  รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นายจําลอง  เพชรคง ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 
66-3-05-2103-001  สังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานแผนงาน 
 1.1 รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

หนวยงานดานงานชาง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปตยกรรมท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2 กําหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ใหสอดคลอง
นโยบายและแผนกลยทุธของหนวยงานท่ีสังกัด 
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1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามท่ีกําหนดไว 

2. ดานการบริหาร 
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใหเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
2.2 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องต่ํางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2.4 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือเกิดความ

รวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 
2.5 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน

ตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ เพ่ือใหภารกิจเปนไปตามวัตถุประสงค และรักษาผลประโยชนของราชการ 
3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 

3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา ใหมี
ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมงานท่ีปฏิบัติ 

4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
4.1 วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธกิจ 

และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ

เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
5.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานปลัดองคการบริหาร  
สวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

        
 (นายจําลอง  เพชรคง) 

      ผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
ปลัด................................ 



 

  
 
 

 
 

คําส่ังกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี  1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  230 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงานดาน

สาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ งานสุขาภิบาลในสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งาน
เภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย 
งานการแพทยฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งาน
บริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพตําบล งาน
มาตรฐานและคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งาน
สงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพและจิตใจผูปวย งานทันต
สาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข 
งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กําหนดมาตรการและแผน
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
งานสงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงค
และการฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุม
มลพิษทางน้ํา อากาศและเสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ ของเสียและสารอันตรายตางๆ งาน
บริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ   รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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นายวิทมนตร  กิริวรรณา  ตําแหนง  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถ่ิน ระดับกลาง) เลขท่ีตําแหนง 66-3-00-1101-๐๐1  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

๑. ดานแผนงาน  
๑.๑ รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมายแนวทางดานสาธารณสุข และ

สิ่งแวดลอม เพ่ือวางแผนและจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาหนวยงาน  
๑.๒ รวมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ของ

หนวยงานดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมท่ีสังกัด เพ่ือเปนแบบแผนในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคลองนโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด  

๑.๓ ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผน  
การปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามท่ีกําหนดไว  

๑.๔ รวมวางแผนและกําหนดนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมดูแลให
ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี สุขภาพอนามัยท่ีดี และปราศจากโรคระบาดตางๆ  

๑.๕ รวมวางแผนแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางกําหนดและพัฒนา มาตรฐานและ
กลวิธีการดําเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต
ขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา  

๑.๖ คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในภารกิจของหนวยงาน   
ในภาพรวมเพ่ือนํามาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๑.๗ วางแผนการใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง 
การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ การควบคุมโรคสัตวสูคน การคุมครองผูบริโภค 
การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ํา คุณภาพ
อากาศ ฯลฯ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และประมวลผล วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมเพ่ือใหสามารถวางแผนใหสอดคลองกับปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  

๑.๘ ติดตามการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดความคุมคา โปรงใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงาน 

๒. ดานบริหารงาน  
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของ

เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
๒.๒ มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
๒.๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือเกิดความ

รวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ  
๒.๕ ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน

ตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในฐานะผูแทนหนวยงานหรือสวนราชการ เพ่ือรักษาผลประโยชนของ
ราชการและประเทศชาติ  
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๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการใหบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมหลายๆ ดาน ไดแก การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขศึกษา 
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการ
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ฯลฯ เพ่ืออํานวยการใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี มีอนามัย และไดรับบริการท่ีรวดเร็ว 
ถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

๒.๗ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการตรวจควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวในทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎและระเบียบท่ีกําหนดไว ควบคุมดูแลการ
สุขาภิบาลหรือการเฝาระวังโรคเพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค และใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  

๒.๘ ตอบปญหา ชี้แจงและดําเนินการเปนกรรมการหรือผูบริหารงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 
เชน เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน เพ่ือควบคุมใหภารกิจดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

๒.๙ ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชนตอประชาชนและอํานวยการปฏิบัติงานและสนับสนุน
งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว  

๒.๑๐ กําหนดนโยบายดานการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการดําเนินงานใน
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานและใชในการดําเนินงาน การเสนอแนวทางและกําหนดการพัฒนามาตรฐานงาน
และวิธีการดําเนินงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน  

๒.๑๑ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหผลดี ผลกระทบ ปญหา 
อุปสรรค เพ่ือใหการสนับสนุนหรือทําการปรับปรุงแกไข  

๒.๑๒ อํานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

๓. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ ปริมาณงานและ

งบประมาณเพ่ือใหปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา  
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาเพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา ใหมี

ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในองคกรใหมีความเหมาะสมและมี

ความยืดหยุนตอการปฏิบัติงาน โดยกําหนดหรือมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีท่ีมีลักษณะงานสอดคลองหรือเก้ือกูลกัน 
สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดทุกตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัวและมีความตอเนื่อง  

๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกผูใตบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนา
เจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีกํากับใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนแกหนวยงานอยางยั่งยืน  

๔. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
๔.๑ กําหนดนโยบายและวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ  
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และ

เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
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๔.๓ ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ การจัดหาพัสดุใหเกิดความโปรงใสและถูกตองตามระเบียบเพ่ือใหการ
ใชงบประมาณเกิดความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดและริเริ่ม คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน  

๔.๔ รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังดาน
งบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพ่ือใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดโดยอาจพิจารณานํางบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกัน  

๔.๕ รวมหรือบริหารและกําหนดแนวทางการจัดสรรและการใชทรัพยากรหรืองบประมาณตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

5.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย  

นายอมร  พงษธัญญการ  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนชํานาญงาน เลขท่ีตําแหนง 66-
3-06-4601-001  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ  
1.1 ใหบริการทางสาธารณสุข พรอมท้ังประยุกตการปฏิบัติงานหรือวิธีการทํางานในดานการบริการ 

ออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนําชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนท่ัวไปการ 
ใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล  
การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  

1.2 ควบคุมการใหบริการสาธารณสุขในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสงเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม เชน เครื่องพนยาฆาลูกน้ํา เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทรายอะเบท เปนตน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแกประชาชน  

1.3 ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและสิ่งแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหเพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสาหรับการนาไปรีไซเคิล เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสภาพแวดลอมท่ีดี  

1.4 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย จัดทารายงานขอมูลทางดานสาธารณสุข เพ่ือใชประกอบการ
วางแผน และการพัฒนาคุณภาพงานไดอยางเหมาะสม  

1.5 ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน พรอมท้ังตัดสินใจแกไขปญหา ในงานสงเสริม
สุขภาพ เพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  

1.6 ศึกษา วิเคราะหขอมูล รายงานและสถิติ เพ่ือใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัยแมและเด็ก 
ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขาภิบาล  

1.7 ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกันโรคติดตอ
ตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอม งานโภชนาการ การ
วางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องตน งานทันตสาธารณสุข เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  
  1.8 ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตางๆ พรอมท้ังใหคาแนะนาในงานสงเสริมสุขภาพ
ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง  

1.9 จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตางๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตามฤดูกาล 
การปรับปรุงดานโภชนาการตามรานอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหประชาชนมี
สุขภาวะท่ีดี  

1.10 ควบคุมการฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน  

1.11 ควบคุมการดูแลรักษาและการจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานสงเสริมสุขภาพใหมี
สภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน  
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1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

งานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม เพ่ือนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ดานการกํากับดูแล  

2.1 กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานในระดับรองลงมา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง  

2.2 วางระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3. ดานการบริการ  

3.1 ใหความรู แนะนํา ประชาสัมพันธในงานดานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม แกประชาชน เพ่ือ
ใชในการดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม  

3.2 ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 นายสมศักดิ์  ขาวเงิน  ตําแหนง  คนงาน  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวน
ตําบลเขาพระมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้   

1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป 
2. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 (นายวิทมนตร  กิริวรรณา) 

   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  รักษาราชการแทน 
 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
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คําส่ังกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี 1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  230 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2563จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา 
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งาน
การศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขาย
ทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งาน
การกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นางสุนันท  อินทรมณี  ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ( นัก
บริหารงานการศึกษา  ระดับตน ) เลขท่ีตําแหนง  66-3-08-2107-001 มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดังตอไปนี้ 

1. ดานแผนงาน 
1.1 รวมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานดานการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน สงเสริมศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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1.2 รวมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานการจัดการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย

และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 
1.3 ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ

ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานตามท่ีกําหนด 

1.4 รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หนวยงานดานงานการศึกษาท่ีสังกัดท่ีรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใต
ขอจํากัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

2. ดานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหลกัเกณฑมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด 
ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปกําหนดนโยบายดาน
การศึกษาของหนวยงานตอไป 

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออํานวยการใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีความเจริญกาวหนาและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ        
ท่ีเก่ียวกับภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือสรางใหเกิดองคความรูท่ีถูกตองของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองถ่ินและนวัตกรรมท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือตอบสนองความตองการทางศึกษาของพ้ืนท่ี 

2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในหนวยงาน   
ท่ีรับผิดชอบใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ใหคําแนะนําและศึกษาวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปาหมายเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางดานกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและนําเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและระบบ
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2.10 มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ          
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

2.12 ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

2.13 ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทํางานตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในฐานะผูแทนหนวยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการ 

3. ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 รวมจัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
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3.2 รวมติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาเพ่ือใหเกิด
ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

4. ดานบรหิารทรพัยากรและงบประมาณ 
4.1 รวมวางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย พันธ

กิจ และเปนไปตามเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 รวมติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 

และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
5.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

นางชลิตา  อําภา ตําแหนง  คร ู เลขท่ีตําแหนง  66-3-08-6600-015 สังกัดกองการ ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ) มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดังตอไปนี้ 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1  สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
1.2  ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ 

ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.4  สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนรู 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 
1.6 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียน 
2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.1  สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเรียน เสริมแรงให
ผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 

2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน รายบุคคลและ
ประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

2.3  อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงาม 
2.4  จัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใชในการสงเสริม

สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3.  ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.1  จัดทําแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3.2  มีสวนรวมและหรือเปนผูนําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
3.3  นําความรู  ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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นางทิพวัลย  ปลูกงาม ตําแหนง  ครู   เลขท่ีตําแหนง  66-3-08-6600-016 สังกัดกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ)  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดังตอไปนี้ 

1.  ดานการจัดการเรียนการสอน 
1.1  สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดทํารายวิชาและหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
1.2  ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณลักษณะ 

ประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร 
1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการ      

ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
1.4  สรางและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู 
1.5  วัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 
1.6 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และหรือวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพ

ผูเรียน 
2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 

2.1  สรางบรรยากาศท่ีสงเสริมการเรียนรู กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผูเรียน เสริมแรงให
ผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุข มีความปลอดภัย และการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของ 

2.2 ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยใชขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผูเรียน รายบุคคลและ
ประสานความรวมมือกับผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 

2.3  อบรมบมนิสัยใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมท่ีดีงาม 
2.4  จัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจําชั้นเรียนหรือเอกสารประจําวิชา เพ่ือใชในการสงเสริม

สนับสนุนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3.  ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

3.1  จัดทําแผนพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
3.2  มีสวนรวมและหรือเปนผูนําทางวิชาการในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
3.3  นําความรู  ความสามารถ ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

นางชุติมา  กลาหาญ  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ เลขท่ีตําแหนง  66-3-08-4101-001  สังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ – สงหนังสือ การลงทะเบียน รับ

หนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินและการพิมพเอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอย
ตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหา 
และเปนหลักฐานทางราชการ 
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1.3 รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูลจํานวน
บุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหาสําหรับใชเปนหลักฐาน
ตรวจสอบได 

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

1.5 จัดทําและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจงให
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดําเนินการตางๆ ตอไป 

1.6 ดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงานเชน การจัดเก็บ
รักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี เพ่ือใหการ
ดําเนิน  งานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอมใชงานอยูเสมอ 

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน(ธรรมาภิบาล) และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

1.9 จัดเตรียม และดําเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การฝกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดําเนินงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 

1.10 ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 

1.11 อํานวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการประชุม 
และการดําเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกําหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค 

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับงาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑงานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ 
และงานประชุม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ดานการบริการ 
2.1 ใหคําปรึกษาและแนะนําในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงานตางๆ ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
2.2 ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 
2.3 ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนไดตอไป 
2.4 ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน  

3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

นางสาวณิชารัตน  แตงทอง ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็กสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ) มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดังตอไปนี้ 

๑. ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก  
๒. ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กกอนวัยประถมศึกษา ใหมีความรูความคิด ความประพฤติ 

ความพรอมและจัดแนวประสบการณใหเด็กมีความพรอมท่ีสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
3. สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสรางสรรคใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจอารมณ สังคม 

และจริยธรรมไปพรอมๆกัน โดยใหโอกาสเด็กเรียนรูจากสิ่งของและบุคคลรอบขาง 
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4. สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของเด็ก เพ่ือจะไดเห็นความ

เปลี่ยนแปลงท้ังปกติและผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก 
5. จัดสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกดาน ท้ังภายในอาคาร และ

ภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
6. ประชาสัมพันธ ระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเปนสื่อกลางในการ

สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเพ่ือทราบพฤติกรรมพัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานผูอํานวยการกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
   

    
 (นางสุนันท  อินทรมณี) 

ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
ปลัด................................ 



 
 

 
 

 
 

คําส่ังหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
ท่ี  1  / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบหมายหนาท่ีพนักงานสวนตําบลหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 

       
เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอ่ืน 
ท้ังนี้เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ มีอํานาจหนาท่ี ท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับ
ความตองการของประชาชน อีกท้ังภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยการวิเคราะหภารกิจ
ใหตรงกับสภาพปญหา ซ่ึงภารกิจ ดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542  

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๓6 (1) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๔  ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และขอ  230 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2563จึงขอมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

หนวยตรวจสอบภายใน 
มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป งานการตรวจสอบความ

ถูกตองแลเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพยสิน งาน
ตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการใหเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา ในการใชทรัพยากรของสวน
ราชการตางๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการ
ขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและผูเก่ียวของ รวมถึงงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นางสาวณัฐพัชร  ทองคํา  ตําแหนง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 66-3-
12-3205-001  สังกัดหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ  มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดังตอไปนี้ 

11. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห และตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข2 หลักฐานการ 

2ทําสัญญาและเอกสารตางๆทางดานการเงิน การบัญชี พัสดุทรัพยสินเพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและ
ไดผล ตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง 
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1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงินพัสดุทรัพยสิน 
และการบริหารดานอ่ืนๆของสวนราชการ รวมท้ังการสอบหาขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีการทุจริตเพ่ือดูแลใหการใช
งบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

1.3 จัดทํากระดาษทําการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 

1.4 ถายทอดความรูแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและหนวยรับตรวจ เชน ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานวางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรม เพ่ือถายทอดความรูท่ี
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมขอมูล เอกสาร สัญญา และรายงานตางๆ ทางการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพยสิน และการบริหารดานอ่ืนๆ ของหนวยงานตางๆ เพ่ือนําไป
ประกอบการจัดทําแผนการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ และใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับ
หลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทําเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบตางๆ เพ่ือ
เสนอผลการตรวจสอบ ขอตรวจพบ และขอเสนอแนะใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน
และนําไปพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

1.7 ออกแบบ ประเมินและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการวางระบบการตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบ และหลักเกณฑท่ีกําหนดไว เพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ
ประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  

1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจายและการกอหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
แบบแผนท่ีกําหนดไว 

1.10 รวมจัดทําคูมือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบภายในเปนมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

12. ดานการวางแผน 
2.1 วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
2.2 รวมวางแผนงาน ข้ันตอน และแนวทางการดําเนินการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในของหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.3 วางแผนการกําหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจําป ดานการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ 
เพ่ือใหทราบวาการดําเนินการถูกตองตามระเบียบ ปองกันการทุจริต 

2.4 วางแผนการควบคุม แนะนํา ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและใหคําปรึกษาในดานระเบียบหรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพียงพอ 
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13.ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน

ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3 ประสานงานดานตรวจสอบภายในกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

14. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานท่ีตนรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ

งานเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

4.3 2ใหคําแนะนําในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด
ใหลดนอยลง 

4.4 ใหคําแนะนําปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและ
เจาหนาท่ีระดับรอง เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีแก
ราชการและประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  หากมีปญหาในการปฏิบัติราชการใหรายงานปลัดองคการบริหาร  
สวนตําบลเขาพระทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี    11  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

     
 (นายวิทมนตร  กิริวรรณา) 

                ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ยดึมัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 

 
พิมพ/ทาน........................ 
เจาของเรื่อง...................... 
หน.สวน.......................... 
ปลัด................................ 
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