คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
ที่ 647 /๒๕๖3
เรื่อง กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรแบ่งงำนกำรบริหำรงำนและกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
----------------เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์ การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการกระจายอานาจการตัดสินใจตอบสนองต่อการพัฒ นาตาบลและให้บริการและอานวยความ
สะดวกแก่ป ระชาชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบั น ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘ และข้อ ๒๓๙ องค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ จึง
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในสังกัด สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดังนี้
1.นำยจิระศักดิ์ ปัญญำคม ตำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลหมำกเขียบ (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น ) ระดั บต้น รักษำรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๐๑๑๐๑-๐๐๒ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ด้ำนแผนงำน
- กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและ
เป้ าหมายความส าเร็ จ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ผลั ก ดัน ให้ เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงหรือผลั กดั น ให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรม ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- บริ ห ารจัด การให้ เกิด การมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการท าแผนพั ฒ นาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้ เกิด
การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์รู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ ทรัพ ยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับ มอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ
มาตรฐานในเรื่องต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชน
- กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
- วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
- ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
/1.2 ด้านการบริหารงาน...

-2๑.๒ ด้ำนกำรบริหำรงำน
- สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
- ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
- กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของประเทศและความต้องการของ
ประชาชนเป็นสาคัญ
- กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไป
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนาด้านกฎหายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
- ให้คาปรึกษาและประสานงานฝ่ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบการบริหาร
งบประมาณของหน่วยหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- ปกครองบั งคับ บั ญ ชา กากับดูแล และพั ฒ นาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่ ว นท้องถิ่น เพื่อการ
บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
- ช่ ว ยวางแผนอั ต ราก าลั ง ของส่ ว นราชการในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
- ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
- กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่น ๆ
- ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา
/1.4 ด้านการบริหาร...

-3๑.๔ ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
- วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการจัดทา และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
๑.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลในด้านการบริหารและด้านกฎหมายพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทา
ความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการโดยความเห็นชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้ เป็นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลรวมทั้งกากับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
องค์การบริหารส่วนตาบล
- เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล รองจาก
นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ตามที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบลได้กาหนดโครงสร้างการแบ่ งส่ วนราชการภายใน
ออกเป็น ๕ ส่วนราชการ คือ สานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม และกอง
สวัสดิการสังคม
- ควบคุมตรวจสอบติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการควบคุมการทางาน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาชี้แจงปรับปรุงติตามประเมินผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่กฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
- ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การ
ลงชื่อของพนักงานงาน งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งาน
ทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานโยธา งานเอกสารการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม งานระเบียบและสัญญาณงานรักษาความสะอาด และจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทารายงานและบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น
- ตรวจสอบควบคุมพิจารณาวางแผนอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- ควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและการเลือกตั้งซ่อม
- ควบคุมดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
- ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล

/สานักงาน...
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สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
2. นำงปุญญำภำ พรมโลก ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักปลัดฯ (นักบริหำรงำนทั่วไป) ระดับต้น เลขที่
ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-2101-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ด้ำนแผนงำน
- ร่ ว มวางแผนงาน โครงการ หรื อ แผนการปฏิ บั ติ งาน ร่ ว มทั้ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้ เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้
เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
- ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กาหนดไว้
- ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบาย
และแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
- ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.๒ ด้ำนบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
- ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และ
การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจตามระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
- ศึ กษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ในองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาตาบล
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ เกี่ยวข้องกับ งานด้าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
- ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและ
การโอนเปลี่ยนระบบงานงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนดไว้
- พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
และผลสัมฤทธิ์กาหนด
- มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
ต่าง ๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุ รการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
/งานทารายงาน...

-5งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติ ดตามผลงาน เป็นต้น เพื่อ
ดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานงานต่าง ๆ
สูงสุด
- มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สั ญ ญา เพื่ อ ให้ ง านต่ า ง ๆ ด าเนิ น การไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ และตามกฎระเบี ย บที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
- มอบหมาย วิ เคราะห์ ท าความเห็ น เสนอแนะ และควบคุ ม ดู แ ลงานบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒ นา และใช้ประโยชน์จาก
บุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองาน
จัดระบบงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
การสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
- มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะและควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ เช่น
การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น เพื่ออานวยการให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
- ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
2.๓ ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
- จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
-ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2.๔ ด้ำนบริหำรทรัพยำกร
- วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
- ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
- ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- ควบคุมดูแลการบริหารงานของสานักงานปลัดให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
/-พิจารณา

-6- พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทาความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ
ชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งาน
รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผลงาน เป็นต้น
- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติ
งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย
และแผนงานชองส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการประจาในส่วนราชการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-

งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป
3. นำงจิริดำพรรณ บุญเกษม ตำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป (นักบริหำรงำนทั่วไป) ระดับต้น
เลขทีต่ ำแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-2101-๐๐2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ด้ำนแผนงำน
- ร่ ว มวางแผนงาน โครงการ หรื อ แผนการปฏิ บั ติ งาน ร่ ว มทั้ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้ เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้
เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
- ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กาหนดไว้
- ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบาย
และแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
- ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-72.2 ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
- จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
-ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2.๔ ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
- วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธ
กิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
- ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
- ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
-ควบคุมดูแลการบริหารงานของสานักงานปลัดให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-พิจารณา พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทาความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ
ชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น
งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งาน
รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
ติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผลงาน เป็นต้น
- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติ
งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย
และแผนงานชองส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการประจาในส่วนราชการสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานนโยบายและแผน
- งานอื่นๆที่ได้รับมาอบหมาย

-8งำนเลขำนุกำรและจัดกำรงำนทั่วไป
4.นำงวิจิตรำ อุดร ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหแน่ง ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
- ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานจัดระบบงาน งานรักษาความปลอดภัย งานธุรการ งานสารบรรณ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
- จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคาสั่งต่าง ๆ
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหาย เพื่อให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
- ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
- จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
- ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี เพื่อให้งานดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
4.๒ ด้ำนกำรวำงแผน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.๓ ด้ำนกำรประสำนงำน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.๔ ด้ำนบริกำร
- ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
4.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- งานบันทึกและปรับปรุงะบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
- งานผู้ช่วยทะเบียนพาณิชย์/งานผู้ช่วย สปสช. (การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น)
- งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร (ITA)
- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
- งานจัดตารางนัดหมาย/งานประชุมผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตาบล
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่
5. นำยพิทักษ์ ทองพันชั่ง ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำร เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ด้านการปฏิบัติการ...

-95.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและความจาเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรร
ทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่ง
งานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ
ของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและเหมาะสม
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
- ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
-ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.๒ ด้ำนกำรวำงแผน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5.๓ ด้ำนกำรประสำนงำน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5.๔ ด้ำนกำรบริกำร
- ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
/-ดาเนิน...

-10- ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
5.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลโดยชอบด้วยกฎหมำย
- งานการสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนระดับ การ
ปรับปรุงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
ของพนักงานส่วนตาบล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษต่อสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้างพนักงานจ้าง
- จัดทาแก้ไขและบันทึกการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน
- งานการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการประชุมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ
- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประกาศเกียรติคุณของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและผู้ทาประโยชน์แก่ทางราชการ
- งานจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี
- การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงานการสรรหา การสอบบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย
การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง และการทาเบียนประวัติ
- ตรวจสอบบันทึกและรายงานการปฏิบัติราชการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- รับผิดชอบงานการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ทุนขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานตรวจสอบรวบรวมข้อมูลบันทึกเสนอรายงานสรุปข้อมูลสถิติทั่วไปในความรับผิดชอบของงาน
บริหารงานบุคคล เช่น สถิติวันลา เป็นต้น
- ดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินประโยชน์ทดแทนอื่น
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5.6 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงตลอดจนจ้ำงเหมำ
บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
- มีการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างตลอดจนจ้างเหมาบริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ
5.7 งำนระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ
บันทึกข้อมูลตำมรำยละเอียดดังนี้
1. ระบบ ก.พ.7 ของข้าราชการสามัญ (พนักงานส่วนตาบล) พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ประกอบไปด้วย ข้อมูลบุคคล ประวัติการศึกษา ข้อมูลความผิดทางวินัย เวลาทวีคูณ ผลงานดีเด่น ข้อมูลตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ประวัติการฝึกอบรมสัมมนา และดูงาน ข้อมูลขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เอกสารแนบ
คุณสมบัติพิเศษ ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลง ประวัติการลา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ
2.ระบบ ก.พ.7 ของพนักงาน/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบไปด้วย ข้อมูลบุคคล
ประวัติการศึกษา ข้อมูลความผิดทางวินัย เวลาทวีคูณ ผลงานดีเด่น ข้อมูลตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการ
ฝึกอบรมสัมมนา และดูงาน ข้อมูลขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เอกสารแนบ คุณสมบัติพิเศษ ข้อมูล
ครอบครัว ข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลง ประวัติการลา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ

-113.ระบบคานวณค่างานของข้าราชการ
4.ระบบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.ระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.ระบบการค้นหาเส้นทางความก้าวหน้า
7.ระบบบัตรประจาตัวข้าราชการ
8.ระบบการลา
9.ระบบสนทนาอัตโนมัติ
10.ระบบสลิปเงินเดือน
11.ระบบการสืบค้นกฎหมาย
12.ระบบบริหารงานบุคคล
13.ระบบหนังสือรับรองเงินเดือนและบุคคล
ฯลฯ
งำนกฎหมำยและคดี
6. นำยชำนำญ รองเมือง ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติกำร เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
- เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดาเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของหน่วยงาน
- ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ คาสั่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ
- ดาเนินการทางคดีต่าง ๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน
เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
6.๒ ด้ำนกำรวำงแผน
- วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
6.๓ ด้ำนกำรประสำนงำน
- ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านนิติ
การให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
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- ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดาเนินงานของบุคคลหรือ
หน่วยงานดังกล่าว
6.๕ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- จัดทาร่างข้อบัญญัติตาบลตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ
- งานดาเนินการและรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
- งานดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติตาบลก่อนการบังคับใช้
- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หมากเขียบ
- งานนิติกรรม/งานสัญญาตลาด/งานสัญญาเศรษฐกิจชุมชนและสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
อบต.หมากเขียบ
- งานศูนย์ยุติธรรมและศูนย์ดารงธรรมระดับตาบล
- งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA)
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6.6 งำนศูนย์กำรเลือกตั้งประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหมำกเขียบ
- มีการตั้งศูนย์การเลือกตั้งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ
- แนะนา และให้ความรู้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล
หมากเขียบ
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
7. นำยปัณณพัฒน์ เนำวบุตร ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ระดับชำนำญงำน
เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
7.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
- ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
- เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการป้องกัน
เชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
- จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การดาเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
- รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร
แหล่งชุมชนต่าง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
- จัดทารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-13- ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
7.๒ ด้ำนกำรบริกำร
- ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
- ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
- ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
7.๓ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- งานดูแลและควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง
- รวบรวม จัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทาแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
- เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการป้องกันเชิงรุก
ก่อนเกิดเหตุการณ์ เช่น การตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
- ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาปี
- งานบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งำนธุรกำร
8. นำยอนุสรณ์ กำนกำยันต์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับชำนำญงำน เลขที่ตำแหน่ง ๕๕-๓๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
8.๑ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
- ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวก
เรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
- จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐาน
ตรวจสอบได้
- ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

-14- จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
- ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
- จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
- ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
- อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม
และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.๒ ด้ำนกำรบริกำร
- ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
- ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
8.๓ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
โดยชอบด้วยกฎหมำย
- งานธุรการและงานสารบรรณรับส่งลงทะเบียนแยกประเภท จัดเก็บค้นหาหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ตรวจทางพิมพ์และคัดสาเนา คัดลอกลงรายการต่าง ๆ เกษียณแจกจ่าย ตรวจสอบรวบรวมเสนอรายงานหนังสือสั่งการ
หรือหนังสืออื่นในความรับผิดชอบของงานบริหารงานและนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
- งานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานจัดตั้งและงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานโสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายรูป ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ บันทึกกิจกรรมของ อบต.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.หมากเขียบ
- งานกิจการสภา/งานจัดเตรียมการประชุมสภาฯ
- งานจัดทา/ปรับปรุงแก้ไขและบันทึกคู่มือประชาชน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
/งานการเกษตร...

-15งำนเกษตร
9. นำงสำวจันทิมำ กล่อมปัญญำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานการติดต่อประสานงานข้อมูลทางการเกษตร
- รับผิดชอบงานส่งเสริมอาชีพการเกษตร
- ให้คาแนะนาประชาชนที่ประสบปัญหาทางการเกษตร
- งานการปศุสัตว์
- งานสารวจข้อมูลการเกษตร การปศุสัตว์
- งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
- งานลงบันทึกข้อมูลในระบบแผนพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- งานจัดทาฏีกาเบิกจ่ายเงินในสานักปลัดั
- งานควบคุมเบิกจ่ายพัสดุในสานักปลัด
- งานช่วยเหลือกิจกรรม งานโครงการของ อบต. เช่น การประดับผ้า,การจัดการประชุม,การจัดเตรียม
สถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10. นำยเสถียน เนำวบุตร พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ตำแหน่ง ภำรโรง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานทาความสะอาดสานักงาน ดูแลรดน้าต้นไม้ งานแบกหามสิ่งของ
- งานช่วยเหลือกิจกรม งานโครงการ อบต. เช่น การจัดเตรียมสถานที่ , การจัดการประชุม
- ช่วยในการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานของส่วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑1. นำยไกรมำส ผงกุลำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง ยำม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
-

งานเข้าเวรยามกลางคืน

- ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ
- งานช่วยเหลือกิจกรรม งานโครงการของ อบต. เช่น การจัดเตรียมสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑2. นำงสำวสุภำพร บุตรดี พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
- เดินหนังสือในสานักงานและนอกสถานที่
- งานถ่ายเอกสาร/ช่วยเหลืองานทาความสะอาดภายในสานักงาน อบต.ชั้น 2/กองการศึกษาฯและห้อง
ประชุมสภาฯ อบต./งานประชาสัมพันธ์
- ช่วยเหลืองานการเจ้าหน้าที่ คาสั่งเวรในวันหยุดราชการฯ ,บัญชีลงเวลาปฏิบัติของพนักงาน/พนักงาน
จ้าง/จ้างเหมาบริการ

-16- งานช่วยเหลือกิจกรรม งานโครงการของ อบต.เช่น การประดับผ้า , การจัดเตรียมห้องประชุม/สถานที่
ดาเนินงานต่างๆ ฯลฯ
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑3. นำยสัญญำ จันเทพำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
- ช่วยงานดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๑๐ ในการเปิด-ปิด
- ดูแลปรับปรุงระบบน้าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ
- ซ่อมบารุงระบบประปา/จดมิเตอร์น้าประปา หมู่ 3/เก็บเงินค่าน้าประปา หมู่ 3
- งานดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสนามกีฬา ของ อบต.และบริเวณถนนหน้าอบต.ตั้งแต่บริเวณหน้าวัด
บ้านก้านเหลือง จนถึง สนามกีฬา อบต.
-งานโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมติดตั้ง แสง สี เสียง ในการประชุมหรือ กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสานักงาน
๑4. นำยศรำวุธ ธรรมคุณ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
- ดูแลปรับปรุงระบบน้าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ
- ช่วยงานดูแลระบบประปา หมู่ที่ 5 ในการเปิด-ปิด
- ซ่อมบารุงระบบประปา/จดมิเตอร์น้าประปา หมู่ 2/เก็บเงินค่าน้าประปา หมู่ 2
- งานดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสนามกีฬา ของ อบต.และบริเวณถนนหน้าอบต.ตั้งแต่บริเวณหน้าวัด
บ้านก้านเหลือง จนถึง สนามกีฬา อบต.
-งานโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมติดตั้ง แสง สี เสียง ในการประชุมหรือ กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงช่วยเหลือการปฏิบัติราชการอื่น ๆ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นำยสันติ ทองใส พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนประจำรถขยะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมการนาขยะ
มูลฝอยไปทาลาย
- เก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ 7/10
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสานักงาน
16. นำยบุญกอง จำรุนัย พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนประจำรถขยะ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังนี้
- ปฏิบัติงานในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมการนาขยะ
มูลฝอยไปทาลาย
- เก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ 4/5
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต. , ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสานักงาน

-1717. นำยไกรศร แก้วคำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง คนงำนประจำรถขยะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานในการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมการนาขยะ
มูลฝอยไปทาลาย
- เก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ 6
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.
, ช่วยซ่อมแซมถนน/ไฟฟ้า และช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในสานักงาน
18. นำยคณำ เขียวสะอำด พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- ปฏิบัติงานขับรถยนต์ทะเบียน กข 8505 ศรีสะเกษ (รถยนต์สี่ประตู) บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
- ช่วยในการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานของส่วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่
- ช่วยเหลืองานธุรการในการรับ-ส่งหนังสือหน่วยงานราชการภายในจังหวัดศรีสะเกษ
- ช่วยเหลืองานธุรการในการส่งหนังสือให้ส่วนราชการทุกกองขององค์กาบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ
- งานลงทะเบียนคุมใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
- ช่วยเหลืองานเก็บเงินค่าขยะ หมู่ที่ 11
- งานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.
19.นำงสำววิริญำพร สนิท พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
- ช่วยงานบันทึกข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
- ช่วยงานระบบสารสนเทศ เช่น ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งานช่วยเหลือกิจกรรม งานโครงการ
ของ อบต. เช่น การบันทึกภาพทุกกิจกรรม , การจัดเตรียมสถานที่
- ช่วยงานรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- ช่วยงานสารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทาแผนยุทธศาตร์ของ อปท.,การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (ปี พ.ศ. 2561-2565)
- ช่วยงานในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน ของอปท. (e-Plan)
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
20. นำยประเสริฐ จรจันทร์ (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะของ อบต. บารุงรักษา ทาความสะอาดรถขยะ
- แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ทะเบียน บท 4750 ศก

-18- ซ่อมบารุงระบบประปา/ดูแลปรับปรุงระบบน้าประปาให้ใช้การได้อยู่เสมอ
- ทาความสะอาดบริเวณสานักงาน อบต.หมากเขียบ
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
21. นำงสนอง ชำติสีหรำช (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร) ตำแหน่ง แม่บ้ำน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- เปิด – ปิด สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
- ดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของทางราชการทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทาความสะอาดสานักงาน ชั้นล่างกองช่างและห้อง
ประชุม อบต.หมากเขียบ
- ดูแลจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับผู้มาติดต่อทางราชการ
- งานจัดเตรียมห้องประชุม
- งานช่วยเหลือกิจกรรม งานโครงการของ อบต. เช่น การประดับผ้า , การจัดเตรียมสถานที่
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22. นำยสุเมธ สมบรรณ (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
1.ช่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ด้านสาธารณสุขและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ช่วยงานประชาสัมพันธ์
3. ช่วยงานด้านสาธารณสุข
4.ในกรณี จาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริห ารส่วนตาบลอาจมีคาสั่ งมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้โดยไม่ต้องแก้ไชสัญญา และพนักงานจ้างเหมา
บริการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยถือเป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามสัญญา
23. นำยสุทัด สำระพล (พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร) ตำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานขับรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน บท 4750 ศรีสะเกษ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และ
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
- ช่วยในการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานของส่วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่
- ช่วยเหลืองานธุรการในการรับ-ส่งหนังสือหน่วยงานราชการภายในจังหวัดศรีสะเกษ
- ช่วยเหลืองานธุรการในการส่งหนังสือให้ส่วนราชการทุกกองขององค์กาบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ
- ช่วยงานลงทะเบียนคุมใช้รถยนต์
- ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดเตรียมสถานที่โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.

-19ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต
โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย แบบแผน ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายแสวง เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ

