คำสั่งเทศบาลเมืองนครปฐม
ที่ 625/ 25๖๒
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนครปฐม
______________________________
เพื่ อ ให้ก ารปฏิบัติงานในหน้าที่ข องสำนั ก งานปลั ดเทศบาล เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย ถู ก ต้อง
เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ การจั ด ทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง
พนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวัน ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จั ง หวั ด นครปฐม เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื ่ อ นไขเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที ่
11 พฤศจิก ายน 2545 จึงแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม ดังนี้
ปลัดเทศบาล
นางสุภา บุทธยักษ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับกลาง) (เลขที่ตำแหน่ง
๑๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ
สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรั บผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง มาก โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพื่อให้
เกิดการจัดแผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานตามภารกิจ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธี บริหารงาน การ
กำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ ประชาชน
1.4 กำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนำนโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.6 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค ำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
2.3 กำกับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้ องสภาวการณ์ ของประเทศและ
ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ
2.5 กำกับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบ กำหนดไว้ ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายการอำนวยความเป็น ธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอำนวยความ เป็นธรรมให้แก่
ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.8 ให้คำปรึกษาและประสานงานฝ่ ายบริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกำหนดกรอบ การบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
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3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่ว ยวางแผนอัตรากำลังของส่ว นราชการในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ขา้ ราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กำกับดูแล อำนวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้บริการประชาชน ภารกิจการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ในประเด็นที่มีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจั ด ทำและบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี เพื ่ อ ให้ ก าร ปฏิ บ ั ต ิ ง านเกิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
รองปลัดเทศบาล
นางสาวนุชนาถ มรุธาวานิช ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารท้องถิ่นระดับต้น)
ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(เลขที่

บริหารงานในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ที่มีลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ
อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลาย
หน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
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1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง
และเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่ ว มวางแผนในการจั ด ทำแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนพั ฒ นา องค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น
ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริหารจัดการให้เกิ ดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่ว น
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการ ตรวจสอบงานเพื่อให้
เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกำหนด แนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุง กฎเกณฑ์ มาตรการ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้ นตอนและนำนโยบายของผู้บริหารไป ปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติ ราชการบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
2.3 ช่วยกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจ ของส่วนราชการ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่ งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร ปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกำหนดกรอบการบริหาร งบประมาณ
(ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กำกับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบกำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.8 กำกับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค ำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมายการอำนวยความเป็น ธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ ตัดสินใจเพื่ออำนวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครั ฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับ ผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วน ท้องถิ่น เพื่อ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่ว ยวางแผนอัตรากำลังของส่ว นราชการในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
3.4 กำกับดูแล อำนวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ รักษาความสงบเรียบร้อย
การอำนวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากร ของหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ส่วนราชการในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ช่ ว ยในการบริ ห ารงานการคลั ง และการควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สนองตอบ ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
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นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (เลขที่ตำแหน่ง
๑๘-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานวิชาการงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการ
ทำสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชีพัสดุทรัพย์สินเพื่อให้การตรวจสอบดำเนิน ไปอย่างถูกต้องและ
ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
1.2 ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพย์สิน
และการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มี การทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้
งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด
1.3 จั ด ทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบรายเดื อ น เพื ่ อ เสนอข้ อ ตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
1.4 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้ค ำแนะนำใน การ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอด ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
1.5 ควบคุม และดูแลการรวบรวมข้อมูล เอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ทางการ บริห าร
งบประมาณ การเงิ น การบั ญ ชี พั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ ส ิ น และการบริ ห ารด้ า นอื ่ นๆ ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื ่ อ นำไป
ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบที่มีคุณภาพ และให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับ
หลักฐานที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.6 ควบคุม ดูแล และจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ ต่างๆ เพื่อ
เสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผล การดำเนินงาน
และนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดต่อไป
1.7 ออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งการวางระบบการ ตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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1.8 ควบคุมดูแลการตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่ว ยงาน เพื่อให้เกิด การ
ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
1.9 ควบคุมดูแลการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กำหนดไว้
1.10 ร่วมจัดทำคู่มือ และเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นมาตรฐาน และแนวทางเดียวกันทั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานระดับ
สำนักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 ร่วมวางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการตรวจสอบภายใน การบริหาร ความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้
2.3 วางแผนการกำหนดแนวทางการออกตรวจสอบประจำปี ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ
เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ป้องกันการทุจริต
2.4 วางแผนการควบคุม แนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเดียวกันและให้คำปรึกษาในด้านระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเพียงพอ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
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4.3 ให้คำแนะนำในการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการ ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
ให้ลดน้อยลง
4.4 ให้คำแนะนำปรึกษา ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ ตรวจและ
เจ้าหน้าที่ระดับรอง เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานปลัดเทศบาล
นางนฤมล โพธิ์ทองนาค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) (เลขที่
ตำแหน่ง 18-2-01-2101-001) ให้ นางสาวศิราณี พูลกลิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รักษาราชการแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับ
กองที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจำตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติ งานหรือ
ระบบงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้ าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจั ดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เทศบาลเมืองนครปฐมมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้

/๒.๒ ศึกษา...

๙

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ในเทศบาลเมื อง
นครปฐมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานของเทศบาลเมืองนครปฐมสอดรับกับนโยบายของสภาเทศบาล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของผู้บริหารเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่ห น่ว ยงานรับผิ ด ชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.5 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์ และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน
เป็น ต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้ อง ทันเวลา และตรงตามความต้ องการของผู้บริห ารหรือ
หน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.6 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ
และสัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดำเนิน ไปอย่างถูกต้องตามหลักวิช าการ และตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้เทศบาลสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.11 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมิ นผลงานของเจ้าหน้า ที่ ในบัง คั บบัญชา เพื่อให้การปฏิ บั ต ิ ง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของเทศบาลเมืองนครปฐม โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุม้ ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
กรณี ท ี ่ ห ั ว หน้ า สำนั ก ปลั ด เทศบาลไม่ อ ยู ่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ต ิ ร าชการได้ ใ ห้ บ ุ ค คลดั ง นี ้
รักษาราชการแทนตามลำดับ
1. นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นางสาวมาลิณี ริ้วทองชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง 18-2-012101-002) ให้นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน
อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจำตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือ องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เทศบาลเมืองนครปฐมมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลเมื อง
นครปฐมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานของเทศบาลเมืองนครปฐมสอดรับกับนโยบายของสภาเทศบาล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของผู้บริหารเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.5 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบั นทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน
เป็น ต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือ
หน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.6 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้เทศบาลสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.10 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมิน ผลงานของเจ้าหน้า ที่ ในบั ง คับ บั ญชา เพื่อให้การปฏิบั ต ิ ง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของเทศบาลเมืองนครปฐม โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
กรณี ที่ ห ั ว หน้ า ฝ่ า ยอำนวยการไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ใ ห้ บุ ค คลดั ง นี ้
รักษาราชการแทนตามลำดับ
1. นางสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกลุ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. นางสาวมาลิณี ริ้วทองชุ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานบริหารงานทั่วไป
1. นางสาวมาลิณ ี ริ้วทองชุ่ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง
18-2-01-3102-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองนครปฐม
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่อ งมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น
การประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองนครปฐม
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและความ
จำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองนครปฐม
และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถสนั บสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน
อัตรากำลังของเทศบาล
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนินการ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อน
ระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถ
ของตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความชัดเจน
และมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงานและให้เป็นแนวทางและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จตามเวลาที่กำหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้ องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุค คลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่ วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดำเนินการพัฒ นาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาส ตร์ มาตรการ
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
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4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. นางสาวกฤษณาภรณ์ นูมหันต์ ตำแหน่ง เจ้า พนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง
18-2-01-3102-001 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่ว ไปตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้ แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การ
ลงทะเบียนรับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วย
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็ นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับใช้เป็น
หลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่า ยพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน เช่ น เอกสารตรวจรั บ รองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ
วัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดีย วกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
กรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังนี้ รักษา
ราชการแทนตามลำดับ
1. นางสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกลุ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจำ
3. นายพงศ์กานต์ วิเวียงไล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานกู้ชีพ ประจำสำนักงานเทศบาล
เมืองนครปฐม
๒. บำรุ ง รั ก ษาดู แ ลทำความสะอาดรถยนต์ ต ลอดจนอุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ประจำรถยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ในการใช้รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงจัดทำทะเบียนคุมบันทึก
การใช้รถ, ใบขออนุญาตใช้รถหมายเลขทะเบียน กจ 6160 นฐ. และ บล 4868 นฐ. ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๓. ช่วยปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พนักงานจ้างทั่วไป
4. นางรุจิวรรณ สายอุทา ตำแหน่ง นักการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. เปิด – ปิดสำนักงาน
2. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย
๓. ดูแลการจัดสถานทีเ่ พื่อใช้สำหรับการประชุม งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ
๔. ดูแล/จัดหาน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
๕. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา
6. ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารสถานที่
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของนักการให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. นายพีรพัฒน์ จอกลอย ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และบริเวณรอบโต๊ะประชาสัมพันธ์
2. ช่วยจัดสถานทีเ่ พื่อใช้สำหรับการประชุม งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิ บ ั ต ิ ห น้า ที่ ถ ่ ายภาพกิ จกรรมต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน และประชาสั ม พั นธ์ก ิ จ กรรมของ
หน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
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4. ปฏิบัติหน้าที่รับโทรศัพท์สำนักงาน และต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ดูแล ควบคุม รักษา อุปกรณ์ เครื่องเสียงของสำนักงาน
7. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน เป็นต้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
6. นายสาธิต สีพราย ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
2. ช่วยจัดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการประชุม งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน เป็นต้น
4. ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยภายในตำบลนครปฐม ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
7. นางสวิง ชื่นเจริญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย
2. ช่วยจัดสถานทีเ่ พื่อใช้สำหรับการประชุม งานพิธีการ หรือกิจกรรมต่างๆ
3. ดูแล/จัดหาน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน
4. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา
5. ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้บริเวณโดยรอบอาคารสถานที่
6. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน เป็นต้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
งานพัฒนาชุมชน
1. นางสาวฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง
18-2-01-3801-001 มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ต ิง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ต ิง านที่ ม ี ประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กร
ประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมช นในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ ชี้วัดด้านการ
พัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การดำเนิ นการด้านการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้แ ละการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเองและชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเอื้อให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน
และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจั ดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดูแลรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ หรื อ ควบคุ ม การจั ด ทำโครงการและงบประมาณ รวมถึ ง การ
ดำเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกล
ยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พั ฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
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1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุนหรือสมาคมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.19 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แ ละการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน กลุ่ม หรื อ
องค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
4.2 กำหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูลการพัฒนา
อาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ห น่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน เครือข่า ยองค์กร
ประชาชน และชุมชน
2. นายสุ ร ศั ก ดิ ์ ระพาเพท ตำแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนชำนาญการ เลขที ่ ต ำแหน่ ง
18-2-01-3801-002 มี ห น้ า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบปฏิ บ ั ต ิ ง านในฐานะผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ม ี ป ระสบการณ์ โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กร
ประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนา
และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แล ะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก
รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพั ฒนาชุมชน เพื่อหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและ
ระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
1.6 กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านการพัฒนาชุ มชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านการ
พัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
1.7 ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะห์การดำเนินการด้านการจัดการความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นากระบวนการเรียนรู้และการมีส่ว นร่วมของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถคิดค้นปัญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ความต้องการของตนเองและชุมชนได้
1.9 ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่ างๆ
เพื่อเอื้อให้ประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน
และพัฒนาเครือข่ายของชุมชนในทุกระดับ
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน องค์กรชุ มชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน รวมทั้งการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.11 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ
ดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการ ดำเนินงาน
พัฒนาชุมชน
1.12 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.13 ควบคุม ติดตาม ดู แลรวบรวมและลงทะเบียนผู้สู งอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
1.14 วางแผน ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
เพือ่ ให้กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.15 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ หรื อ ควบคุ ม การจั ด ทำโครงการและงบประมาณ รว มถึ ง การ
ดำเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกล
ยาเสพติด เป็นต้น
1.16 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริ ม ประสานและสนับสนุนผู้นำชุมชนหรือกรรมการชุมชน
เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.17 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาด
จำหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม
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1.18 ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุนหรือสมาคมในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
1.19 ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
1.20 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน กลุ่ม หรือ
องค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพึ่งตนเองและหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
4.2 กำหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูลการพัฒนา
อาชีพ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ห น่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรประชาชน เครือข่ายองค์กร
ประชาชน และชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. นายวิทยา วัฒทันต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 18-2-01-4805-001 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบั ติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม กำกับดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รั บผิดชอบ การกู้ภัย การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
/๑.๓ ตรวจสอบ...
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1.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการ
ปฏิบ ัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่ว งที และให้การดำเนินการเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรั บสถานการณ์ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้เทศบาล
เมืองนครปฐมที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการกำกับดูแล
2.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดั บรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
2.2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ด้านการบริการ
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
3.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ส่วนราชการต่ างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
3.3 เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการต่ า งๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป
3.4 ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษาแนะนำในการปฏิบั ติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2. เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ปฏิ บ ั ต ิ ง าน/ชำนาญงาน เลขที่ ต ำแหน่ ง
18-2-01-4805-002 (ว่าง) มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ระวัง และบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
1.2 เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
/๑.๓ จัดเตรียม...
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1.3 จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิด ความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทาง
จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรั บสถานการณ์ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
1.5 จัดทำรายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชา
1.6 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้เทศบาล
เมืองนครปฐมที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. นายเอกวิทย์ พ่วงจันร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ระวั ง และบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
2. เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
3. จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
/๕. ดูแลบำรุง...
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5. ดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ เป่าท่อ และรดน้ำต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
6. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองนครปฐม
7. บำรุ ง รั ก ษาดู แ ลทำความสะอาดรถยนต์ต ลอดจนอุ ป กรณ์ และทรัพ ย์ สิน ประจำรถยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ในการใช้รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงจัดทำทะเบียนคุมบันทึก
การใช้รถ, ใบขออนุญาตใช้รถหมายเลขทะเบียน บย 4802 นฐ และ 85-3653 ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. นายปฎิพน สืบสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ระวัง และบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
2. เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการ
ป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์
3. จัดเตรียม ดูแล บำรุ งรักษาเครื่องมืออุป กรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
5. ดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ เป่าท่อ และรดน้ำต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
6. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองนครปฐม
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างทั่วไป
5. นางสุเนตร เทศัชบุตร ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นการป้ อ งกั น ระวั ง และบรรเทาสาธารณภั ย ตรวจตรา
รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความ
เสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ เป่าท่อ และรดน้ำต้นไม้ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม
5. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองนครปฐม
6. บำรุ ง รั ก ษาดู แ ลทำความสะอาดรถยนต์ ต ลอดจนอุ ป กรณ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ประจำรถยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ในการใช้รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงจัดทำทะเบียนคุมบันทึก
การใช้รถ, ใบขออนุญาตใช้รถทะเบียน หมายเลขทะเบียน กฉ 2315 นฐ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดับเพลิง ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้ าฝ่ายอำนวยการและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสิ ร ภั ท ร ศรี ส ุ ข สวั ส ดิ ก ุ ล ตำแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยแ ผน งานแ ละงบปร ะ มาณ
(นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) (เลขที่ตำแหน่ง 18-2-01-2101-003) มีหน้าที่และความรับ ผิ ดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ
มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และงานบัตร
ประจำตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ
เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานตามที่กำหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.5 ค้นคว้าประยุกต์ เทคโนโลยีหรือองค์ค วามรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของ
หน่วยงานในภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณ
เพิ่มเติม และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เทศบาลเมืองนครปฐมมีงบประมาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้
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2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลเมื อง
นครปฐมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
งานของเทศบาลเมืองนครปฐมสอดรับกับนโยบายของสภาเทศบาล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกั บงาน
ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานของผู้บริหารเทศบาลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
2.4 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิ ดชอบ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.5 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน
เป็น ต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือ
หน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.6 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ
และสัญญา เพื่ อให้งานต่างๆ ดำเนิน ไปอย่างถูกต้ องตามหลั กวิช าการ และตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน
หรืองานจัดระบบงาน เพื่อให้เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในครอบคลุมทั่วถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อประชาชนในท้องถิ่น
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.10 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมิน ผลงานของเจ้าหน้ า ที่ ในบัง คับ บั ญชา เพื่อให้การปฏิบั ต ิ ง าน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
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4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของเทศบาลเมืองนครปฐม โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุม้ ค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
กรณี ที่ หั ว หน้ า ฝ่ า ยแผนงานและงบประมาณไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ใ ห้
บุคคลดังนี้ รักษาราชการแทนตามลำดับ
1. นายอภิรัตน์ งามแข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. นายอภิรัตน์ งามแข ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง
18-2-01-3103-001 มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิช าการในการทำงาน ปฏิบ ัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของเทศบาลเมื อง
นครปฐม หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
เทศบาลเมืองนครปฐม หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายของเทศบาลเมืองนครปฐม หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒ นา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อ มู ล การดำเนิ น งานและประเด็ น ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสั มพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำกระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่อนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของเทศบาลเมืองนครปฐม
1.8 ศึกษา สำรวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำเอกสารรายงาน
ต่างๆ ทางด้านการจราจร และด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนและ
ดำเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
/๑.๙ ช่วยดำเนิน...
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1.9 ช่วยดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม
รื้อย้าย สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่ งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างทางด้านจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
1.12 ประสานงาน รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายของเทศบาลเมืองนครปฐม และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลเมืองนครปฐมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัด
ในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.3 วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯรายจ่ายประจำปี
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน
โครงการ
4.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
หรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นางสาวธิดารัตน์ เด่นจารุกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่
รับผิดชอบช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของเทศบาลเมื อง
นครปฐม หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
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1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
เทศบาลเมืองนครปฐม หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายของเทศบาลเมืองนครปฐม หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อ มู ล การดำเนิ น งานและประเด็ น ปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลและส่วน
ราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำกระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกเทศบาลเมืองนครปฐม
เพื่อนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของเทศบาลเมืองนครปฐม
1.8 ประสานงาน รวบรวม และประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจาก
สภาวะภายนอก จากนโยบายของเทศบาลเมืองนครปฐม และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของเทศบาลเมืองนครปฐมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
2. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3. ด้านการบริการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้า
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติการ
1. นายสกุลกฤติ เอกสินธุ์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 18-2-01-3105-001
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ
ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลัก ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อ บัญญัติ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
/๑.๓ ศึกษา...
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1.3 ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดำเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตาม
กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
1.4 ตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่ างประกาศ คำสั่ง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ
1.5 ดำเนินการทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวนข้อเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การ
สืบพยาน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หน่วยงานหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานด้านนิติการกับหน่วยงานอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านนิติการให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคล
หรือหน่วยงานดังกล่าว
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
เทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวสุ ก ั ญ ญา ทรั พ ย์ อ านั น ตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการกองคลั ง (นั ก บริ ห ารงานการคลัง/
อำนวยการท้องถิ่นระดับ ต้น) (เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
/๑. ด้านแผนงาน...
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๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและ
จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
๑.๒ ร่ว มวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติง าน รวมทั้งเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ ์ ข อง
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
๑.๓ ติ ด ตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่ำ งๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กำหนดไว้
๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
๑.๕ ร่ว มวางแผนในการจัดทำแผนที่ภ าษี จัดหำพัส ดุ การเบิกจ่ ายเงินประจำไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
๑.๖ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
บุคลากร และเวลา
๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๔ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ ร่ว มกำหนดรายจ่ ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒.๖ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้ านเช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา
๒.๘ ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๐ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และการนำส่งเงิน
ไปสำรองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๑ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๒.๑๓ ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงำนของเจ้ าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงำนของเจ้ าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลำกรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำนอย่างยั่งยืน

/๔. ด้านบริหาร...
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๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริห ารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔.๗ เป็นผู้อนุมัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุต่อเนื่องของทุกกอง
- กรณี ที่ ผู้ อ ำนวยการกองคลั ง เทศบาล ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ใ ห้ บุ ค คลดั ง นี้
รักษาราชการแทนตามลำดับ
๑. นางสาวเกศแก้ว
ลบแย้ม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
๒. นางสาวจิตติมา
จารุเกียรติสกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
นางสาวเกศแก้ว ลบแย้ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง/อำนวยการท้องถิ่น
ระดับต้น) (เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกั บการวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและ
จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน

/๑.๒ ร่วมวางแผน...
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๑.๒ ร่ว มวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติง าน รวมทั้งเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ข อง
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กำหนดไว้
๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
๑.๕ ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหำพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
๑.๖ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
บุคลากร และเวลา
๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๔ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/2.๖ ควบคุม...
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๒.๖ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้ านเช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา
๒.๘ ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๐ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และการนำส่งเงิน
ไปสำรองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๑ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๒.๑๓ ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงำนของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงำนของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ k
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลำกรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน

/๔. ด้านบริหาร...
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๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่ำ และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่
และให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
- กรณี ที่ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ร าชการได้ ใ ห้ บุ ค คลดั ง นี้
รักษาราชการแทนตามลำดับ
๑. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อานัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นางสาวจิตติมา
จารุเกียรติสกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานบัญชี
นางสาวรัชญ์ชญา ใสสาคร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔๓๒๐๑-๐๐๑) มีหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๒ ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดำ
เนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้
๑.๓ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

/๑.๔ จัดทำงบประมาณ...
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๑.๔ จัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
๑.๖ ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๑.๗ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใ ช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๑.๘ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน
บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญายืมเงิน
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่
กำหนดไว้
๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดไว้
๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทำบัญชีทุกประเภทภาษี และ
ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจำเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุม
รายได้นำส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสำคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชี
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
๑.๑๑ ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
๑.๑๒ วิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจำวัน ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และ
รายงานทางบัญชี เพื่อนำเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑.๑๓ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทำ
ธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและดำเนินธุรกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑๕ รวบรวมข้อมูลและรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ
คงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทำและรายงานเงินรายได้รวมทั้งเงิน
อุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
/๑.๑๖ ดำเนิน...
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๑.๑๖ ดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
๒.๓ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
๓.๔ ประสานการทำงานกับหน่วยราชการอื่นภายในอำเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๕ ประสานการทำงานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
กำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓.๖ ช่วยให้คำปรึกษาด้านการจัดทำการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทำงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ และนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ใน
ระดับเบือ้ งต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๔.๓ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/๔.๔ ปฏิบัติ...

๓๘

๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- กรณีที่นักวิช าการเงิน และบั ญชี ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังนี้ รักษาราชการแทน
ตามลำดับ
๑. นางสาวเกศแก้ว
ลบแย้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๒. นางสาวจิตติมา
จารุเกียรติสกุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานสถิติการคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวกรรณิการ์ มะลิอ่อง ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ควบคุมแบบบัญชีประปา และระบบการจัดเก็บของพนักงานจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา
๒. ออกใบเสร็จค่าน้ำประปาออกใบเสร็จขอใช้น้ำประปา และอุปกรณ์ประปา (มิเตอร์)
๓. จัดเก็บเงินค่าน้ำประปา และนำส่งเข้าธนาคาร และนำเอกสารการนำเข้าธนาคารเสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
๔. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง /อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) (ว่าง) (เลขที่
ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓) ให้ นายภวิศพล ลิ้มประสาท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน
(เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๒๔๐๓-๐๐๑) รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้มีหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นของเทศบาล
๒. ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้ เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับ
ชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรั กษาหลักฐานการเสียภาษี
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา
และนำส่งเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
นางเบญจวรรณ ทำกินรวย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชำนาญการ (เลขที่ตำแหน่ง ๑๘๒-๐๔-๒๔๐๓-๐๐๑) มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
พัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
/๑.ด้านการ...

๓๙

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม
และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๑.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
๑.๓ ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดำเนินงาน
๑.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
๑.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๑.๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ประจาไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดำเนินแล้วเสร็จ
๑.๘ ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงา
พัสดุ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
- กรณีที่เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังนี้ รักษาราชการแทนตามลำดับ
๑. นางสาวสุกัญญา
ทรัพย์อานัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๒.นางสาวจิตติมา
จารุเกียรติสกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวรวีวรรณ จินต์ธนาวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุ ในงานเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิก จ่าย การเก็บรักษา การ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
๒. ปฏิบัติช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัสดุ ในงานการทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
/๓. งานการ...

๔๐

๓. งานการแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ
หรือสัญญาจ้าง
๔. งานการพัสดุในส่วนสำนักงานปลัด กองคลัง และกองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
๕.๑ นางอ้อยใจ นาคนุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. งานตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓. งานเกี่ยวกับคุมทะเบียนฎีกา เก็บทะเบียนฎีกา คุมทะเบียนรายจ่าย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
๕.๒ นางสาวพรศรี วงษ์ทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. งานตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓. งานเกี่ยวกับคุมทะเบียนฎีกา เก็บทะเบียนฎีกา คุมทะเบียนรายจ่าย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
หน้าที่ ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
๕.๓ นางสาวฐปนภัสร์ ปักกาโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑. งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. งานตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลคอมพิวเตอร์
๓. งานเกี่ยวกับคุมทะเบียนฎีกา เก็บทะเบียนฎีกา คุมทะเบียนรายจ่าย
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
งานพัฒนารายได้
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน (ว่าง) (เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๔๒๐๔๐๐๒) ให้ นางสาวจิตติมา จารุเกียรติสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รักษาการ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

/๑. ด้านการ...

๔๑

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่า
เช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด
๑.๒ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างชำระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้
อย่างครบถ้วน
๑.๓ ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นาส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ คำสั่ง
๑.๔ รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพื่อเป็น
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามกำหนดระยะเวลา
๑.๕ จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๑.๖ ดำเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่างๆ จัดเก็บ
รักษาหรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลใน
การดาเนินงาน
๑.๗ สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑.๘ ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การทำงานของหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานของหน่วยงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวชนกนาถ ถ้ำเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง คำขอ คำอุทธรณ์หลั กฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ คำนวณภาษี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คำชี้ขาดการอุทธรณ์ ชี้แจงให้เหตุผล
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมใบอนุญาตทำโฆษณา และใช้
เครื่องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม
การควบคุมก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย

๔๒

/และเทศบัญญัติ....
และเทศบัญญัติ เป็นต้น รับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทำทะเบียนต่างๆ เก็บรักษาหรือค้นหา
เอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ สอดส่องตรวจตราเร่งรั ดภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นค้างชำระ ควบคุมหรือดำเนินการงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
๒. ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และรายงานรายรับในแต่ละวันจากผู้ปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งเสนอรายงานเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
๓. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสาธิต สีพราย ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
จัดทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์,ใบขออนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมค-๑๓๗ นครปฐม จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยภายในตำบลนครปฐม และนำส่งเงินทุกวัน รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวจิตติมา จารุเกียรติสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นัก
บริหารงานการคลัง/อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔ ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ทีม่ ีลักษณะงานเกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของ
งานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและ
จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
๑.๒ ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
๑.๓ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กำหนดไว้
/๑.๔ ร่วมวางแนว...

๔๓

๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอนสำคัญให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนด
๑.๕ ร่วมวางแผนในการจัดทำแผนที่ภาษี จัดหำพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี
๑.๖ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ
บุคลากร และเวลา
๑.๗ วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตรวจสอบการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๒.๓ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๒.๔ จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทำการปรับปรุงแก้ไข
๒.๕ ร่วมกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๖ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ ทำความเห็นและตรวจสอบงานการคลัง
หลายด้ านเช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บ
รักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบสูงสุด
๒.๗ ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน รายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างตรงเวลา
๒.๘ ควบคุมดูแลการดำเนินการให้มีการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
/๒.๑๐ ควบคุม...

๔๔

๒.๑๐ ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนำส่งเงิน และการนำส่งเงิน
ไปสำรองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๑ วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนำไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๒.๑๓ ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจดังกล่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓.๔ จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและ
มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกำหนดหรือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานสอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
๓.๕ สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างยั่งยืน
๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ กำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๔.๓ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๔.๔ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
๔.๕ ร่วมหรือบริหารและกำหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
/๔.๖ ปฏิบัติ...

๔๕

๔.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- กรณีหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคล
ดังนี้ รักษาราชการแทนตามลำดับ
๑. นายภวิศพล ลิ้มประสาท
ตำแหน่ง เจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้
๒. นางเบญจวรรณ ทำกินรวย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
นายภวิศพล ลิ้มประสาท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ชำนาญงาน (เลขที่
ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. งานเก็บภาษีอากร ตรวจสอบและประเมินภาษี เก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของเทศบาลเมืองนครปฐม
รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี
๒. งานจัดทำทะเบียนต่างๆ เก็บรักษา หลักฐานค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆจัดเก็บเงินค่าขยะ
มูลฝอย และออกใบเสร็จรับเงิน
๓. จัดทำและสรุปยอดการจัดเก็บรายได้ภาษีแต่ละประเภท ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสิ้นเดือน
๔. ทำรายงานภาษีบำรุงท้องที่ ค่าใช้จ่าย ๙๕% และส่วนลด ๕% ส่งอำเภอทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปี ของทุกปี
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
๖. บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สินประจำรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กต – ๑๔๑๓ นครปฐม
๗. แก้ไขขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๘. จัดทำทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์,ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต – ๑๔๑๓
นครปฐม
- กรณีที่เจ้า พนั กงานจัด เก็บ รายได้ ไม่อยู่ห รื อ ไม่ส ามารถปฏิบัติ ราชการได้ ให้ บุ ค คลดัง นี้ รักษาราชการ
แทนตามลำดับ
๑. นางสาวจิตติมา
จารุเกียรติสกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒.นางสาวเกศแก้ว
ลบแย้ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นายจีรวัฒน์ มะศิริ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
๑. ควบคุมแบบบัญชีประปา และระบบการจัดเก็บของพนักงานจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา
๒. ออกใบเสร็จค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จขอใช้น้ำประปา และอุปกรณ์ประปา (มิเตอร์)
๓. จัดเก็บเงินค่าน้ำประปา และนำส่งเข้าธนาคาร และนำเอกสารการนำเข้าธนาคารเสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
/๔. ปฏิบัติหน้าที่...

๔๖

๔. ปฏิบัติหนน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองคลัง
๕. บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์และทรัพย์สินประจำรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ขธม-๙๒๓ นครปฐม
๖. แก้ไขขัดข้อข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. จัดทะเบียนคุมบันทึกการใช้ร ถยนต์,ใบขออนุญาตใช้รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขธม๙๒๓ นครปฐม

กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่ อมบำรุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ให้นายวิริยะ เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ) (เลขที่ตำแหน่ง
18-2-05-2103-001) มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
ช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่
กำหนดไว้
1.3 วางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงาน
ด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่ส ั งกั ดที ่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.4 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวม
เพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและปรั บปรุงแก้ไขการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การ
วางผังหลัก การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่ำงๆ
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.2 พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง หรือการให้บริการตรวจสอบแบบ รู ปและ
รายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ
/๒.๓ ควบคุมดูแล...
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2.3 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขการประมาณราคา การประกวดราคา
การทำสัญญาจ้าง หรือการตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ ายเงินในงานด้านการช่าง งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาสูงสุด
2.4 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไขการก่อสร้าง การซ่อมแซม การรุงรักษา
การติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การจัดแต่งสถานที่ในงานต่างๆ และการตรวจสอบงานโยธา
เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง สวนสาธารณะ ไฟฟ้าสวนสาธารณะ อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เป็น
ต้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผลผลิตที่เป็นตามระเบียบทางวิชาการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 สำรวจและทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของ
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักวิชาการ
2.6 ตอบปัญหา ชี้แจงและดำเนินการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 กำหนดพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขแนวทาง คู่มือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ด้านงานช่าง งานวิศวกรรม หรืองานสถาปัตยกรรม เพื่อให้การทำงานในงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิ ดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.10 อำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่ำ
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงำนของเจ้าหน้าที่ในบังคั บบัญชา ให้มีความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจพิจารณานำทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา
ดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

/ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง....
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ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ) (เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-2103-002
ให้ นายวิริยะ เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง )
(เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-2103-001) รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 กำหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่
กำหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความร่วมมือ
หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่ำงๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรักษาผลประโยชน์ของราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหน้ำที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมะสมงานที่ปฏิบัติ
/๔. ด้านการบริหารทรัพยากร....
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่ำ และเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
1.งานวิศวกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เลขทีต่ ำแหน่ง 18-2-05-3701-001 (ว่าง)
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติ ต่าง ๆ เพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้
คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะ ขนาด
หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง
งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เสนอปรับปรุงงาน และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
เพื่อให้งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.3 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ และโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น
อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน เป็นต้น เพื่อให้ได้แผนผังโครงการ และโครงสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้อง
ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมโยธา
1.4 คำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ประมาณราคา และจัดทำราคากลาง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
1.5 ศึกษา สำรวจ จัดทำเอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้ง
ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.6 วิเคราะห์ ทดลอง และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา เพื่อให้ได้วัสดุ อุ ปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐาน และข้อกำหนดตามสัญญา
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
/๑.๘ ศึกษา วิจัย และ...
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1.8 ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
1.9 ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้สัญญา
งานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
1.10 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรมโยธา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานด้านวิศวกรรมโยธาตามที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมดำเนินการวางแผนการทางานของ
หน่วยงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นไปตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
3.2 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
3.3 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง
พื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
1.2 ตำแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-4701-002 (ว่าง)
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การคำนวณแบบ
ด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้คำปรึกษา
แนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่าง
โยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
/๑. ด้านการปฏิบัติการ...
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1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจหรือความพึงพอใจ
1.3 พ.อ.อ.ชวิภู พัฒนภูวดล เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-4101-002
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การ
ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และ
หนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
ตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
/๑.๒ จัดเก็บเอกสาร...

๕๒

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร
เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การ
ดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ
และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่
ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.งานผังเมือง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-4701-001 (ว่าง)
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การ
คำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่าง
โยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง
ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้
ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงานและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจหรือความพึงพอใจ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
-บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำรถยนต์ หมายเลข ทะเบียน
กฉ ๒๕๐๓ นครปฐม

/พนักงานจ้างตามภารกิจ...

๕๔

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุธาริณี อำไพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- งานตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายการโยธา
นายเจตนา ผกาพวง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง) (เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-2103003) มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในฝ่ายโดยมี
งานสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
1. นายสดใส ผาอินดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา เลขที่ตำแหน่ง 18-2-05-4707-001 มีหน้าที่
เกี่ยวกับ
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ผลิต การติดตั้ ง การจาหน่ายน้าประปา รวมทั้งการจัดเตรียมน้าสะอาดบริการประชาชน และน้า สารองเพื่อการ
ดับเพลิง และการดาเนินการต่างๆ ในยามที่จาเป็น ตลอดจนการควบคุมงบประมาณรายได้ รายจ่าย พัสดุ และ
ทรัพย์สินต่างๆ การวางแผน การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน
ประปา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาด้านงาน
ประปา เพื่อให้เกิดความพร้อม และสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.2 ดำเนินการผลิตน้ำประปา และจัดเตรียมน้ำสะอาดเพื่อให้บริการประชาชน และน้ำประปาสำรองเพื่อการ
ดับเพลิง และการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่ม และน้ำใช้ที่สะอาด ได้คุณภาพ และมีความพร้อม
ใช้อย่างทันที
1.3 ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการคำนวณ ปริมาณการ
ใช้น้ำของประชาชน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
1.4 ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อประปา เพื่อให้มีท่อน้ำประปาที่มีคุณภาพ และประชาชนมีน้ำดื่ม และน้ำใช้
อย่างสม่ำเสมอ
1.5 ดำเนินการ ให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ถูกต้อง และสอดคล้องความต้องการของประชาชน
1.6 ช่วยตรวจสอบและควบคุมรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา
เพื่อให้มีรายได้ รายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
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1.7 บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา เพื่อให้มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ ที่มีสภาพที่สมบูรณ์ และเป็นการยืดอายุการใช้งาน
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.9 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สังกัดบรรลุภารกิจทีก่ ำหนดไว้
2. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประสานงานด้านประปากับหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประปาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายธนสนธิ์ อ่อนน้อม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
- การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าสาธารณะ
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ๘๖-๙๕๒๕ นครปฐม (รถกระเช้า)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ช่วยช่างไฟฟ้าให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวดวงพร ริ้วทองชุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีความรับผิดชอบดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
- การติดตามให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา การจำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุด
เสื่อมสภาพ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่างการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ
เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร
- จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
นายภานุวัฒน์ ละเจริญ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา มีความรับผิดชอบดังนี้
- ควบคุ ม แบบบั ญ ชี ป ระปา และระบบการจั ด เก็ บ ของพนั ก งานจดมาตรน้ ำและเก็ บค่า
น้ำประปา
- ออกใบเสร็จค่าน้ำประปา ออกใบเสร็จขอใช้น้ำประปา และอุปกรณ์ประปา (มิเตอร์)
- จัดเก็บเงินค่าน้ำประปา และนำส่งเข้าธนาคาร และนำเอกสารการนำเข้าธนาคารเสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
- ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
/พนักงาน...

๕๖

นายประเวศน์ งามพริ้งศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง
- ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดา ป้านทอง ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานเกี่ยวกับกิจการประปา
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุ ง รั ก ษาดู แ ลทำความสะอาดรถยนต์ ต ลอดจนอุ ป กรณ์ และทรั พ ย์ ส ิ น ประจำ
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคฉ ๑๓๗ นครปฐม
นายนันทพล หลีเจริญ ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
- หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กพก 906 นครปฐม
นายรุ้ง เต้นปักษี ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
- หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำ
นายขวัญชัย คำอ่อน ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
/- ปฏิบัติหน้าที่....

๕๗

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
- หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำ
นายณัฐวุฒิ สุขธิติพัฒน์ ตำแหน่ง คนงาน มีความรับผิดชอบดังนี้
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
- หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำ
นายพงศธร ชาวหนองแสง ตำแหน่ง คนงาน มีความรับผิดชอบ
- งานการผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา
- การติดตั้งประปาและตรวจสอบแก้ไข
- งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจท่อประปา
- การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของน้ำ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติ
- หน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปาให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
- บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำ
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
นายเอกวิทย์ พ่วงจันทร์ ตำแหน่ง คนงาน มีความรับผิดชอบดังนี้
๑. งานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ
๒. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบแก้ไข
๓. งานปรับตรวจ ซ่อม สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ
๔. การวางแผนปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้าสาธารณะ
๕. บำรุงรักษาดูแลทำความสะอาดรถยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ และทรัพย์สินประจำรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กลบ ๖๖๙ นครปฐม
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่
ของคนงานทั่วไปให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. นางเยาวนาท วิ ร ิ ยประสิ ทธิ ์ ช ั ย ตำแหน่ ง ผู ้ อ ำนวยการกองสาธารณสุ ข และสิ ่ ง แวดล้ อ ม
( นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. เป็นผู้บังคับบัญชา ปกครอง ควบคุม บริหารงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแบบแผนของราชการ
/๒. ติดต่อ....

๕๘

๒. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากอง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุข
ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ
๕. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
๖. การจัดรูปแบบ ปรับปรุง องค์กร วางแผนกำลังคนและงบประมาณกองสาธารณสุข ฯ
๗. บริหารทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดำเนินงาน
สาธารณสุข
๘. วางแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานสาธารณสุข สรุปรายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๙. ดูแลควบคุมบริหารงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันมิให้
เกิดเหตุรำคาญ และการระบาดของโรคติดต่อ
๑๐. ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับตำบล
นครปฐม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้
บุคคลต่อไปนี้รักษาราชการแทนตามลำดับ
๑ . นางศิริรัตน์ รอดถนอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางสาวสรินพร ไทรทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
๓. นางสาวชลธิชา สืบเสนาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
๑. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) (ว่าง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๖๒๑๐๔-๐๐๒ ให้นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน โดยมี
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา ให้คำปรึกษาแนะนำ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ควบคุม ตรวจสอบ การจัดงานต่ าง ๆ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ การ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ
๔. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ และที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
๕. การวางแผน นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข
๖. ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานโดยร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ สถานพยาบาลในเขตพื้นที่ ที่
รับผิดชอบและอาสาสมัครสาธารณสุข ในชุมชน
/๗. เป็นผู้ให้...

๕๙

๗. เป็นผู้ให้ความรู้ ที่ปรึกษาหรือฝึก อบรมแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
๘. สนับสนุนการวางแผน การจัดรูปแบบ ปรับปรุงองค์กร วางแผนกำลังคนและงบประมาณด้านสาธารณสุข
๙. สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขและร่วมกำหนดแผนพัฒนามาตรฐานและวิธีดำเนินงานสาธารณสุข
๑๐. ดูแลจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชน
๑๑. เฝ้าระวังพฤติกรรมด้านสุขภาพ และภาวะสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนในชุมชน
๑๒. ดูแลควบคุมบริหารงานด้านการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุรำคาญ และการระบาดของโรคติดต่อ
๑๓. ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับตำบล
นครปฐม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
งานส่งเสริมสุขภาพ
๑. นางศิริรัตน์ รอดถนอม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๖-๓๖๐๒๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา ให้คำแนะนำปรึกษา
แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. วางแผนงานพยาบาล ให้การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ และผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมืองนครปฐม
๓. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ งานบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
ต่างๆ อนามัยโรงเรียน การดูแลสุขภาพปากฟัน การประเมินภาวะโภชนาการเด็ก การตรวจสุขภาพ งานอนามัยแม่
และเด็ก การบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
๔. การวางแผนงานพยาบาลและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและการ
ส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานการ
พยาบาล
๕. ช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษา ช่วยแพทย์ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการ
บำบัดรักษาปฏิบัติ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
๖. ช่วยดูแลในระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย และ
รวดเร็วในกรณีผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน
๗. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ และที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
๘. การวางแผน นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข
๙. ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานโดยร่ วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน หรือ สถานพยาบาลในเขต
พื้นที่ ที่รับผิดชอบและอาสาสมัครสาธารณสุข ในชุมชน
๑๐. เป็นผู้ให้ความรู้ ที่ปรึกษาหรือฝึกอบรมแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
/๑๑. สนับสุน...
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๑๑. สนับ สนุน การวางแผน การจัดรูปแบบ ปรับปรุงองค์กร วางแผนกำลังคนและงบประมาณด้าน
สาธารณสุข
๑๒. สนับสนุนนโยบายสาธารณสุขและร่วมกำหนดแผนพัฒนามาตรฐานและวิธีดำเนินงานสาธารณสุข
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นางสาวศิริรัตน์ รอดถนอม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง
๒. ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่
ถูกต้อง
๓. การบริการด้านงานสาธารณสุขมูลฐานต่าง ๆ ได้แก่ การให้ สุขศึกษา การสาธิ ต แนะนำ เรื่องการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ งานอนามัยโรงเรียน การดูแลสุขภาพปากและฟัน การประเมินภาวะโภชนาการเด็ก การตรวจ
สุขภาพ และบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขในชุมชน ดูแลงานด้านอนามัยแม่และ
เด็ก งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
๔. ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน เพื่อร่วมวางแผนงานกับ
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้ าฝ่ายบริการสาธารณสุข รวมทั้งงานวิจัยด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ใน
ชุมชน
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนแบบองค์รวมให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ
สังคมและอารมณ์ โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
๗. ประสานงานด้านสาธารณสุขในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน
๘. เป็นผู้ให้ความรู้ สาธิต แนะนำ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ติดตามการปฏิบัติงาน ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุป
๑๐. ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล งานควบคุมโรค และงานบริหารความสะอาด และปฏิบัติหน้าที่อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ
๓. นางสาวอภิสรา ขวัญสด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานบริการตรวจรักษาด้านทันตกรรมแก่ประชาชน หรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์
เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนน้ำลาย ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์
๒. สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ของประชาชนในเขตเทศบาล
๓. ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน
๔. ตรวจสุขภาพปาก ฟัน และให้การรักษาส่งเสริมสุขภาพปากฟันแก่ประชาชน
/๕.รวบรวม...
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๕. รวบรวมสถิติรายงานต่างๆ ในงานทันตสาธารณสุข ทุกกลุ่มวัยเพื่อนำมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และส่งต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๖. ดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ด้านทันตกรรม
๗. ช่วยดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมป้องกันโรคในชุมชน
๘. ตรวจสอบจัดเตรี ยมดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ใน
กิจกรรมทันตสาธารณสุข เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
๙. ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล สถิติ เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลทางด้านทันตสาธารณสุข
๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางทันตกรรมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่นการเบิกจ่ายค่ารักษาทางทันตกรรม แผนการดำเนินงาน เป็นต้น
๑๑. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นางจิรันธนิน ปานทน ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ให้บริการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของ แต่ล ะ
หลักสูตร
๒. ให้บริการประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามความรู้ที่
ผ่านการอบรมของแต่ละหลักสูตร
๓. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดแผนไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๔. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๕. ช่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการนวดแผนไทยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายไห้ประกอบโรคศิล ป์ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.๒๕๔๕
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นางสาวอรนุช คำสม ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ให้บริการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ตามความรู้ที่ผ่านการอบรมของ แต่ล ะ
หลักสูตร
๒. ให้บริการประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตามความรู้ที่
ผ่านการอบรมของแต่ละหลักสูตร
๓. ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนวดแผนไทยให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ
๔. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
/๕.ช่วยงาน...
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๕. ช่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารร่างกายหลังการให้บริการนวดแผนไทยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายไห้ประกอบโรคศิลป์ สาขาการแพทย์แผนไทยหรือ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.๒๕๔๕
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑. สิบโท ธนัช สมบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง
๑๘-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การรับ – ส่ง
หนังสือราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บและค้นหาหนังสือ
๒. ร่างโต้ ตอบ บันทึก คำสั่ง ย่อเรื่องต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. พิมพ์ และคัดสำเนา หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. จดและบันทึกรายงานประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๗. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. ติดต่อประสานงาน กับ หน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต่าง ๆ ในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. นางสาวประภาพรรณ ท้วมสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การรับ–ส่ง
หนังสือราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บและค้นหาหนังสือ
๒. ร่างโต้ ตอบ บันทึก คำสั่ง ย่อเรื่องต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. พิมพ์ และคัดสำเนา หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ดูแลการรักษา การเบิกจ่าย การส่งซ่อมบำรุง จำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
/๖. ช่วยจัด.....
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๖. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๗. ช่วยงาน ด้านส่ งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘ . ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการต่า ง ๆ ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นางสาวณัฐฐา ฉิ่งทองคำ ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การรับ–ส่ง
หนังสือราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บและค้นหาหนังสือ
๒. ร่างโต้ ตอบ บันทึก คำสั่ง ย่อเรื่องต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. พิมพ์ และคัดสำเนา หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล ต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. ดูแลการรักษา การเบิกจ่าย การส่งซ่อมบำรุง จำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๖. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๗. ช่วยงาน ด้านส่ งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘ . ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการต่า ง ๆ ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๙ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) (ว่าง) เลขที่
ตำแหน่ง ๑๘-๒-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๓ ให้นางเยาวนาท วิริยประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชา
๒.
ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การวางแผนงาน
พัฒนางานสาธารณสุข
๓. การประสานงาน สนับสนุนการวางแผนทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่ อให้แผนงาน
สาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔. สนับสนุนการกำหนดนโยบายสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข
/๕.ดูแล...
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๕. ดูแลรับผิดชอบงานสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม และงานรักษาความสะอาด มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
๗. รับผิดชอบการจัดสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในกองสาธารณสุข ฯ
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑. จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ ทองปาน ตำแหน่ง เจ้า พนักงานสุขาภิบาล เลขที่ตำแหน่ง (ว่าง ) ๑๘-๒-๐๖๔๖๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน ในเรื่องการจัดหาน้ำสะอาดและการสุขาภิบาลที่ดี และเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค
๒. ดูแลด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ แหล่งน้ำ ที่ทางสาธารณะ
ต่าง ๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓. ดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน
๔. ควบคุม ตรวจสอบ ในการออกใบอนุญาต แก่สถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ การจัดตั้งตลาด สถานที่จ ำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร รวมทั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะให้ถูกสุขอนามัย
๕. ดูแล ควบคุมการจัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์ และขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เป็นผู้นำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งในครัวเรือน และชุมชนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะ และแยก
ขยะอย่างถูกวิธี
๖. ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้า อาหาร แผงลอย ผู้ค้าในตลาดสด ให้ความร่วมมือกันดูแลสุขาภิบาล
อาหารและสิ่งแวดล้อมในตลาดและบริเวณค้าขายให้ สะอาดเป็นระเบียบถูกสุขอนามัย
๗. เป็นผู้ให้ความรู้ อบรม ให้คำปรึกษา เรื่องการสุขาภิบาลด้านต่าง ๆ แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน
รวมทั้งแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา
๘. เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขและระงับเหตุรำคาญต่าง ๆ มีผลต่อสุขภาพประชาชนในชุมชน
๙. ควบคุมการเบิกจ่ายและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประจำรถขยะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่น
ยุง และอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

/งานรักษาความสะอาด...
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งานรักษาความสะอาด
ลูกจ้างประจำ
๑. นายสมเจตน์ อยู่รัตน์ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบ ัติห น้ าที่ ข องคนงานประจำรถขยะให้ อยู ่ใ นการควบคุ มดูแลของผู้ อ ำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. นายไกรศร มั่นคง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบ ัติห น้า ที่ ข องคนงานประจำรถขยะให้ อยู่ ในการควบคุม ดู แลของผู้ อ ำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างภารกิจ
๓. นายสมทรง สิงห์โต ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะและดูแลรักษารถส่วนกลางเลขทะเบียน ๘๖-๑๐๙๕ นฐและ ๘๖๑๙๕๓ นฐ
๒. จัดเก็บทำลายสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์ และขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔. นายประกิจ ใจงาม ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะและดูแลรักษารถส่วนกลางเลขทะเบียน ๘๖-๗๐๗๗ นฐ
๒. จัดเก็บทำลายสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์ และขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับ เครื่องจักรกลขนาดเบา ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕. นายศุภกร เอกณรงค์พันธ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะและดูแลรักษารถส่วนกลางเลขทะเบียน ๘๖-๘๒๓๒ นฐ
๒. จัดเก็บทำลายสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์ และขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
/พนักงานจ้างทั่วไป...
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พนักงานจ้างทั่วไป
๖. นายวีระพล สามทองบุตร ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคนงานประจำรถขยะ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. นายภุชงค์ ภูวัฒนา ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคนงานประจำรถขยะ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นายสมยศ เก่ทอง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคนงานประจำรถขยะ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. นายกิตติชัย มีรุ่ง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ทำหน้าที่จัดเก็บ ทำลายสิ่งปฏิกูล มูลสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ
๒. จัดเก็บขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคนงานประจำรถขยะ ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นางสาวสิริรัตน์ ชูศรีสุข ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข
๒. จัดเตรียมเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข
๓. ช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
๔. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
๕. ดูแลจัดเก็บอุปกรณ์ และรักษาความสะอาด ห้องรับบริการผู้ป่วยต่างๆ เช่น ห้องทันตกรรม ห้อง
ทำแผล ห้องหัตถการ
๖. ช่วยนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้ปราศจากเชื้อ
๗. ช่วยค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
/๘.ปฏิบัติหน้าที่...
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๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคนงาน ให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
๑๑. นายเกรียงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. ช่วยรับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อ ม ได้แก่ การควบคุมตรวจสอบ คุณภาพของสถาน
ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร งานควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตลาด งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องหรือตามทีไ่ ด้รับมอบหมายงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
๒. ช่วยควบคุมให้มีการบังคับใช้ ข้อบังคับตำบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อ
เป็นการควบคุมหรือกำกับดูแลให้กิจการดังกล่าวได้ปฏิบัติหรือดำเนินกิจการเป็นไปตามสุขลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ การออกใบอนุญาต การประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
๓. ช่วยงานตรวจสอบแก้ไข เหตุรำคาญ ข้อร้องเรียนต่างๆ ควบคุมมลพิษต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน ได้แก่ เสียง กลิ่น น้ำเสีย มลพิษอากาศ โดยตรวจสอบแนะนำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. ทำหน้าที่ขับรถยนต์และดูแลรักษารถส่วนกลางเลขทะเบียน กบ ๖๙๑๙ นฐ และรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ๑กฉ ๕๙๗๙ นครปฐม
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กองการศึกษา
นางสาวพิศมัย เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น (นักบริหารงานการศึกษา)
เลขที่ตำแหน่ง ๑๘ - ๒ - 0๘-๒๑๐๗-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผน
การศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูล ทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการกำหนด
นโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระกระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานเกี่ย วการส่งเสริมสนับสนุน การพั ฒ นางานด้ านวิช าการ การส่งเสริมการสนับสนุน
การสร้าง และประสานงานเครือค่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ทำนุ บำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนี ยมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
๔. ปฏิบัติงาน...
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๔. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรในกองศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การ
จัดทำรายงานประจำปีเป็นต้น
๕. ปฏิบ ัติงานเกี่ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เ พื่ อ การจัด ตั ้ง หรื อจั ด สรร
งบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช่จ่ายประมาณของสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา
อัตรากำลังและงบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ
การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ แลแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรณีที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลดังนี้รักษาราชการ
แทนตามลำดังดังนี้
๑. นางสาวคัชรียา สุมาลา
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวมัทติกา ดีสวัสดิ์
ครู
๓. นางสาวพรพิมล ตันทเนตนิต
ครู
ฝ่ายบริหารการศึกษา
หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห ารการศึ ก ษา (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา ระดั บ ต้ น ) (ว่าง) เลขที่ตำแหน่ง
๑๘ - ๒ - 0๘-๒๑๐๗-00๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ น ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาปกครอง ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานเทศบาล และ
พนักงานจ้างในฝ่ายบริ หารการศึกษา กองการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและ
แบบแผนของทางราชการ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามความต้องการของเทศบาล และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบการวางแผน
การศึกษา การรวบรวมสถิติข้อมูล ทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา งานโรงเรียน การฝึกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานเกี่ย วการส่งเสริมสนับสนุน การพั ฒ นางานด้ านวิช าการ การส่งเสริมการสนับสนุน
การสร้าง และประสานงานเครือค่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรในกองศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ และร้องทุกข์ การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำทะเบียนประวัติ การ
จัดทำรายงานประจำปีเป็นต้น
๕. ปฏิบ ัติงานเกี่ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เ พื่ อ การจัด ตั ้ง หรื อจั ด สรร
งบประมาณ สำหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใช่จ่ายประมาณของสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
/งานการศึกษา...

๖๙

งานการศึกษาปฐมวัย
๑. นางสาวมัทติกา ดีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.๒) เลขที่ตำแหน่ง
๗๓-๒-๐๐๓๗ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้าง
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
๔. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๖. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. นางสาวพรพิมล ตันทเนตนิต ตำแหน่ง ครู (คศ.๑) (เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๒-๐๑๑๖) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เ รียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๓. นางโสภา โรจน์เอกจิตต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่ งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึ่งประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองการศึกษา

/พนักงานจ้าง...

๗๐

พนักงานจ้างทั่วไป
๔. นางทัศนภรณ์ ศรีทอง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และ
คุณลักษณะตามวัย
๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นางสาวจินตนา เณรบำรุง ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล
๒. สรุปจำนวนผู้ปฏิบัติงานประจำวัน/รายเดือนและรายไตรมาศ
๓. ติดตามเอกสารการลาและเอกสารการไม่สแกนลายนิ้วมือ
๔. ช่วยจัดพิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของหัวหน้าสำนักปลัด

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม (นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษา
ระดั บ ต้ น ) (ว่าง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘ - ๒ - 0๘-๒๑๐๗-00๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็ น ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาปกครอง ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานเทศบาล และ
พนั ก งานจ้ า งในฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม กองการศึ ก ษา ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายและแบบแผนของทางราชการ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นางานด้านวิชาการ การส่งเสริมการสนับสนุน
การสร้าง และประสานงานเครือค่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ทำนุ บำรุงศาสนา การอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
/งานส่งเสริมประเพณี...

๗๑

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นางสาวริสา สามตรีกัน ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียน
จัดเก็บและค้นหาหนังสือ
2. ร่างโต้ ตอบ บันทึก คำสั่ง ย่อเรื่องต่าง ๆ
3. พิมพ์และคัดสำเนา หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ
4. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ
5. ดูแลเบิกจ่าย การส่งซ่อมบำรุง จำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้
๖. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๗. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองการศึกษา
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๑. นางสาวคัชรียา สุมาลา ตำแหน่ง นักวิชการศึกษา (ชำนาญการ) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๒–0๘–
๓๘๐๓-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการ การส่งเสริมการ
สนับสนุนการสร้าง และประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชน
๒. ปฏิบัติ เกี่ย วกับ การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลและสถิติต่างๆ
๕. ดูแลเบิกจ่าย การส่งซ่อมบำรุง จำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้
๖. ช่วยจัดเตรียมบริการและอำนวยความสะดวก ในเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
๗. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการต่างๆ
๘. ดูแลเบิกจ่าย การส่งซ่อมบำรุง จำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาและเครื่อง
ออกกำลังกาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติหน้าที่ของคนงานให้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้อำนวยการกองการศึกษา
พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นายภควัต จอกลอย ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงานการส่งเสริมการสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชน
๒. ข่วยงานการพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการและส่วนรวมด้วยดี
/ทั้งนี้...

๗๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25๖3

สุภา บุทธยักษ์
(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม

