
 
คำส่ังเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

ท่ี 139/2565 
เรื่อง  การแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายในสำนักปลัดเทศบาล 

____________________ 

  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี           
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดียท่ี 2/2564 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 เรื่อง 
การแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายในสำนักปลัดเทศบาล โดยกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและมอบหมาย
ใหพนักงานเทศบาลทุกคนภายในสำนักปลัด ปฏิบัติงานใหม ดังนี้ 
 
  1.  นางภัทรารัตน แสงภู ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป  
ระดับตน) เลขท่ีตำแหนง 66-2-01-2101-001 มีหนาท่ีดังนี้ 
  ดานการวางแผน 

1. รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร หรือ
งานราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแบบแผนใน
การปฏิบตัิงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. รวมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ 
ซ่ึงอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความม่ันคงของ
ประเทศ เพ่ือใหเกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตตอไป 

3. รวมติดตาม เรงรัด การดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามท่ีกำหนดไว 

4. รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของเทศบาล ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองาน
ราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจำกัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

5. คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวมเพ่ือนำมาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
  ดานการบริหารงาน 

1. ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหเทศบาลมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกำหนดไว 

2. ศึกษา... 
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2. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในเทศบาลและหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของ
เทศบาล สอดรับกับนโยบายของสภาเทศบาล รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. ควบคุมดูแลวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน หรือแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ทำงานของผูบริหารเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

4. ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป เทศบัญญัติเพ่ิมเติมและ การโอน
เปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหเทศบาลมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจตาม
กฎระเบยีบและเวลาท่ีกำหนดไว 

5. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินงานตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

6. มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและ
แจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม 
งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคล
ตางๆ งานติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความ
ตองการของผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด 

7. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ
และสัญญา เพ่ือใหงานตางๆ ดำเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบท่ีกำหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารใหเทศบาลสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ
งานจัดระบบงาน เพ่ือใหเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารภายในท่ีครอบคลุมท่ัวถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและ
ภาพลักษณท่ีดีตอประชาชนในทองถ่ิน 

11. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ 
เชน การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายท่ีอยู เปนตน เพ่ืออำนวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

12. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานพัฒนาชุมชน เพ่ือให
เกิดการพัฒนาดานการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ี
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

13. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน หรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีทันทวงทีและทันตอเหตุการณ 

14. มอบหมาย... 
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14. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานเทศกิจ เพ่ือให
ประชาชนไดรับการคุมครองตามสิทธิและขอบังคับของกฎหมาย 

15. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

16. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ 
  ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

1. จัดระบบงานและอัตรากำลังเจาหนาท่ีในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 

2. ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

3. ใหคำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา
เพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
  ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

1. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 
พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

2. รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสำนักปลัดเทศบาล ท้ัง
ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทำงาน เพ่ือใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และ
บรรลุเปาหมายของเทศบาล 

3. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 
และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 
  2.  นางสาววาสนา  เณรจาที ตำแหนง หัวหนาฝายอำนวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป  
ระดับตน) เลขท่ีตำแหนง 66-2-01-2101-002 มีหนาท่ีดังนี้ 
  ดานการวางแผน 

1. รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร หรือ
งานราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ เพ่ือเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. รวมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ 
ซ่ึงอาจจะเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความม่ันคงของ
ประเทศ เพ่ือใหเกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตตอไป 

3. รวมติดตาม เรงรัด การดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามท่ีกำหนดไว 

4. รวมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของเทศบาล ดานงานนโยบายและแผน ดานงานบริหารท่ัวไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ หรืองาน
ราชการท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภายใตขอจำกัดทางดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา 

5. คนควา... 
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5. คนควาประยุกตเทคโนโลยีหรือองคความรูใหมๆ ท่ีเก่ียวของกับงานในภารกิจของ
หนวยงานในภาพรวมเพ่ือนำมาปรับปรุงใหการปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
  ดานการบริหารงาน 

1. ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ขอบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจาย เพ่ือใหเทศบาลมีงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาท่ีกำหนดไว 

2. ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ และประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในเทศบาลและหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือใหไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานของ
เทศบาล สอดรับกับนโยบายของสภาเทศบาล รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. ควบคุมดูแลวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล เอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวของกับงานดาน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน หรือแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ทำงานของผูบริหารเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด 

4. พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินงานตางๆ ตามภารกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

5. มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไข และควบคุมดูแลการจัดการ
งานตางๆ หลายดานของหนวยงานสนับสนุน เชน งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพและ
แจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอท่ีประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งาน
ติดตามผลงาน เปนตน เพ่ือดูแลใหงานเปนไปตามระเบียบอยางถูกตอง ทันเวลาและตรงตามความตองการของ
ผูบริหารหรือหนวยงานตางๆ สูงสุด 

6. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบ
และสัญญา เพ่ือใหงานตางๆ ดำเนินการไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตามกฎระเบียบท่ีกำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารใหเทศบาลสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใชประโยชนจากบุคลากรในองคกร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ
งานจัดระบบงาน เพ่ือใหเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ เพ่ือให
เกิดการสื่อสารภายในท่ีครอบคลุมท่ังถึงชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกท่ีสรางความเขาใจและภาพลักษณ
ท่ีดีตอประชาชนในทองถ่ิน 

10. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎรตางๆ 
เชน การแจงเกิด การแจงตาย การแจงยายท่ีอยู เปนตน เพ่ืออำนวยการใหการใหบริการประชาชนเปนไปอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานพัฒนาชุมชน เพ่ือให
เกิดการพัฒนาดานการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ี
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

12. มอบหมาย... 
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12. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน หรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีทันทวงทีและทันตอเหตุการณ 

13. มอบหมาย วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานเทศกิจ เพ่ือให
ประชาชนไดรับการคุมครองตามสิทธิและขอบังคับของกฎหมาย 

14. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

15. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและ
คณะทำงานตางๆ ท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ 
  ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

1. ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

2. ใหคำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในบังคับบัญชา
เพ่ือใหเกิดความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
  ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

1. วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย 
พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 

2. รวมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสำนักปลัดเทศบาล ท้ัง
ดานงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณในการทำงาน เพ่ือใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และ
บรรลุเปาหมายของเทศบาล 

3. ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 
และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 
  3.  นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          
เลขท่ีตำแหนง 66-2-01-3102-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินผล เก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๒. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพ่ือใหเปนปจจุบันและประกอบการดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. ดำเนินการสรางและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเก่ียวกับการวัดและประเมินตางๆ เชน การ
ประเมินคางานของตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เปน
ตน เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

๔. ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอ และดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสารสนเทศ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนฐานขอมูลบุคคลประกอบการกำหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

5. ศึกษา... 
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๕. ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอเพ่ือกำหนดความตองการและความจำเปนใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู  และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม 

๖. ศึกษาวิเคราะหขอมูล และรวมจัดทำโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายในหนวยงาน เพ่ือใหมีโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และการแบงงานภายในท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ
หนวยงานใหบรรลุภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการกำหนดตำแหนงและการวางแผน
อัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๘. ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ และดำเนินการเก่ียวกับ
การสรรหาและเลือกสรร  ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อน
ระดับ เปนตน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดำรงตำแหนง 

๙. ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทำหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของ
ตำแหนงงาน และกำหนดระดับตำแหนงงานใหสอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือสรางความชัดเจน
และมาตรฐานของหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตำแหนง และของแตละหนวยงานและใหเปนแนวทางและ
เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

๑๐. ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารคาตอบแทนใหเกิดความ
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๑๑. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคำ ขอเท็จจริง เพ่ือดำเนินการทางวินัย การรักษา
วินัยและจรรยา 

๑๒. ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

๑๓. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๔. วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน 
และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

๑๕. ประสานการทำงานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคำแนะนำเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๑๖. ใหขอคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๗. ใหคำปรึกษาแนะนำแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู 
ความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๘. ใหคำปรึกษาแนะนำและชี้แจงแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เก่ียวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได 

19. ดำเนิน... 
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๑๙. ดำเนินการพัฒนาฐานขอมูล  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับ การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิเคราะหและการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร 
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒๐. ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ 
รวมท้ังพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนำเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือการเรียนรู และการทำความ
เขาใจในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒๑. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
  4. นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ ตำแหนง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เลขท่ี
ตำแหนง 66-2-01-3104-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ควบคุม ตรวจสอบ สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
และคำสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน เชน การจัดทะเบียนราษฎร 
ทะเบียนบาน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การับแจงยายท่ีอยูอาศัย เปนตน เพ่ือใหการบริการประชาชน
เปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองตามกฎหมาย 

๒. พิจารณา อนุมัติการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทะเบียนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนสูงสุด 

๓. วางแผนและจัดกิจกรรมการเลือกตั้งท่ีเก่ียวของท้ังระดับประเทศ หรือระดับทองถ่ิน เชน
การจัดทำทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน เพ่ือใหการเลือกตั้งประสบความสำเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไว 

๔. วางแผนและตรวจสอบเก่ียวกับครุภัณฑและวัสดุสำนักงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและ
อำนวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนตางๆ 

๕. ใหคำปรึกษา แนะนำดานการปฏิบัตงิานแกเจาหนาท่ีรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ี ในประเด็นท่ีมีความซับซอน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา 

๖. วิเคราะหปญหาและใหคำปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไข
ท่ีเหมาะสมและคำนึงถึงบุคลากรและผูรับบริการเปนสำคัญ 

๗. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานทะเบียน เชน การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนตน เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๘. วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน
ระดับสำนักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ี
กำหนด 

๙. รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานระบบงานทะเบียน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสอดคลองตามเปาหมายและ
นโยบายท่ีกำหนดไว 

๑๐. ประสานการทำงานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคำแนะนำเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

 
11. ใหขอคิด... 
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๑๑. ใหขอคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. ใหคำแนะนำ ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานบริการเก่ียวกับการทะเบียน บัตร
ประชาชนหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจได
ทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

๑๓. จัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนตางๆ เพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตางๆ 

๑๔. จัดทำเอกสารวิชาการ ตำรา คู มือทางวิชาการจัดการงานทะเบียน เพ่ือเปนคู มือ
ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงาน 

๑๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
  5. นางอรทัย เอมโอษฐ ตำแหนง นิติกรชำนาญการ เลขท่ีตำแหนง 66-2-01-3105-
001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. พิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเก่ียวกับระเบียบของ ทาง

ราชการท่ีมีผลกระทบตอการดำเนินงานของหนวยงาน เพ่ือหาทางแกไขท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนกับ 

หนวยงาน 

๒. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือยกราง แกไขหรือปรับปรุง ระเบียบ ขอบัญญัติ ขอบังคับ 

ประกาศ หรือคำสั่งตางๆ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม 

๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ขอบังคับ ประกาศ 

และคำสั่งตางๆ เพ่ือนำขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข ระเบียบ ขอบัญญัติ ขอบังคับ 

ประกาศและคำสั่งตางๆ 

๔. ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ

ดำเนินการเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการ

ใดๆ ตามกฎหมายปกครองท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหนวยงาน เพ่ือใชเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการไดอยางถูกตอง 

๕. ชวยใหคำปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ การ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

๖. ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสาร อ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกำหนด กฎหมาย

ตางๆ 

๗. ควบคุม และดูแลการดำเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตาม

หลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส 

๘. วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน 

และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

๙. ประสานการทำงานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคำแนะนำเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

10. ใหขอคิด... 
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๑๐. ใหขอคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑. ใหคำปรึกษาแนะนำ เผยแพรความรูดานวิชาการ หรือจัดทำคูมือปฏิบัติงาน เก่ียวกับ

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ เขาใจท่ี

ถูกตองเก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว และสามารถดำเนินการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

รวดเร็วและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๑๒. ใหขอคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๓. เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด แก

หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือในโครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเขาใจใน กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน และสามารถนำไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได 

๑๔. จัดเก็บขอมูล ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี เก่ียวกับ
งานนิติการ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใชประกอบการ 
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ  

๑๕. ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 
๑๖. ปฏิบัติงานกิจการสภา 
๑๗. ปฏิบัติหนาท่ีในงานตรวจสอบภายใน 
๑๘. ปฏิบัติงานดานการจดทะเบียนเทศพาณิชย 
๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
  6. นางสาวกชพร ฉิมพาลี ตำแหนง นักพัฒนาการทองเท่ียวชำนาญการ เลขท่ีตำแหนง           
66-2-01-3302-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะหขอมูล ปญหา ทางการทองเท่ียว เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนงาน 
โครงการ ในการพัฒนาการทองเท่ียว การกำหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำรายงานและฐานขอมูล รวมท้ังประมวลขอมูลทางวิชาการ 
สถานการณ และปญหาดานการทองเท่ียว เพ่ือวางแผน จัดทำหลักเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนา
บริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก และการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๓. วิเคราะหขอมูล สถิติ กฎระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการดำเนินงานดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว เพ่ือประกอบการสรางและพัฒนาเครื่องมือ จัดทำคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพ่ือ
นำไปใชในการดำเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
การพัฒนางานทะเบียนธรุกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

๔. ประมวล วิเคราะหขอมูล สถานการณและปญหาเก่ียวกับการดำเนินการดาน การ
ทองเท่ียว เพ่ือวางแผนดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนา แหลงทองเท่ียว 
การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก และการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทำภาพยนต
ตางประเทศ ในประเทศไทย 

5. ดำเนินการ… 
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๕. ดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ ในการอนุมัติ 
อนุญาตดานการพัฒนาการทองเท่ียว ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ การศึกษา
วิเคราะห วิจัย ดานการพัฒนาการทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและ
มัคคุเทศก และธุรกิจการถายทำภาพยนตรตางประเทศในประเทศ 

๖. ควบคุม ติดตามและดูแลการวางแผนการพัฒนาการทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียว เพ่ือให
พ้ืนท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบและใหบริการการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

๗. ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บำรุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีรวมถึงธำรงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน ตางๆ ใหอยูใน
สภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

๘. ควบคุม ติดตามและดูแลการกำหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ัง ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐาน
และเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

๙. ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหา 
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือให 
การดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

๑๐. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ี  
เก่ียวของกับงานประชาสัมพันธและพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๑. วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดับสำนักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

๑๒. ประสานการทำงานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคำแนะนำเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๑๓. ใหคำแนะนำและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 
และประชาชน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ี 
สนใจ 

๑๔. ใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ ตอบขอหารือ เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว การ
พัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกเพ่ือ
เผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

๑๕. ดำเนินการพัฒนาฐานขอมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนางานทะเบียนธุรกิจนำ
เท่ียวและมัคคุเทศก และธุรกิจการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ 

๑๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

7. นางกนกพร 



- 11 - 
 

  7. นางกนกพร ปานสมสวย ตำแหนง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขท่ีตำแหนง             
66-2-01-3801-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนในชุมชนประเภทตาง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนำชุมชน กลุม องคกร และ
เครือขายองคกรประชาชน 

๒. ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานพัฒนาชุมชน เพ่ือกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

๓. ศึกษา วิเคราะห ปญหาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในงานพัฒนาชุมชน เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๔. ศึกษา วิเคราะห จัดทำ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

๕. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือสราง
ความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นำไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน 

๖. กำหนดมาตรฐานและเกณฑชี้วัดดานพัฒนาชุมชน เพ่ือใหมีเกณฑชี้วัดดานการพัฒนา
ชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน 

๗. สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดำเนินการดานการจัดการความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชุมชน เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน  

๘. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือใหชุมชนสามารถคิดคนปญหา วิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินการรวมกันเพ่ือแกไข
ปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได  

๙. สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัด เวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบ 
ตาง ๆ เพ่ือเอ้ือใหประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันนำไปสูการจัดทำแผนชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความ 
ตองการของชุมชน และพัฒนาเครือขายของชุมชนในทุกระดับ 

๑๐. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูลแก
เจาหนาท่ี ผูนำชุมชน องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือใหการบริหารจัดการขอมูล 
การจัดเก็บขอมูล การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน 
รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

๑๑. ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจและ
ดำเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชน 

๑๒. ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกร ชุมชน 
กลุมแมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเริ่มใน
การพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน 
 
 

13. ควบคุม... 
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๑๓. ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส 
เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

๑๔. วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชนเพ่ือให
กลุมอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน 

๑๕. ศึกษา วิเคราะห หรือควบคุมการจัดทำโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดำเนินการ
ตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนแก
ชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนกิจกรรมเพ่ือให
หางไกลยาเสพติด เปนตน 

๑๖. แสวงหา พัฒนา สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนำชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรู
ถึงบทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๗. ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาด
จำหนายสินคาท่ีเปนธรรม  

๑๘. ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบ
ตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือเกิดสวัสดิการซ่ึงเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 

๑๙. ใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 

๒๐. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒๑. วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดับสำนักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด 

๒๒. ประสานการทำงานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคำแนะนำเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๒๓. ใหขอคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒๔. ใหความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนำชุมชน กลุมหรือองคกร
ประชาชน เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนและความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีสวน
รวมของชุมชน 

๒๕. กำหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารเก่ียวกับ 
การดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุก ๆ ดาน เชน ขอมูลขาวสารเก่ียวกับแหลงทุน ขอมูลสารสนเทศชุมชนขอมูล 
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนำชุมชน กลุมองคกรประชาชน 
เครือขายองคกรประชาชน และชุมชน 
 
 
 
 

8. นายธีรพงษ... 
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  8. นายธีรพงษ โชติชวงนภา ตำแหนง เจาพนักงานเทศกิจชำนาญงาน เลขท่ีตำแหนง 
66-2-01-4804-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. สืบสวน จับกุม และดำเนินคดีผูท่ีกระทำผิดเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ และกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใส 

๒. ตรวจสอบและจัดระเบียบ หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุด
หามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง 

๓. ตรวจตรา และเฝาระวังการดำเนินงานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตอง และเปนไปตามเทศบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง หรือขอบังคับและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

๔. ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ งานกิจการพิเศษ งานใหบริการ เชน งานชวยอำนวยการจราจร 
งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเทา งานชวยอำนวยความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว เปนตน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๕. ตรวจตราพ้ืนท่ี รวมถึงสนับสนุน ชวยเหลืออำนวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณภัย 
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับการคุมครองตามสิทธิและ
ขอบังคับของกฎหมาย 

๖. ประสานงานกับเจาหนาท่ีตำรวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

๗. ชวยงานดานธุรการ และคดี เชน งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึก เปรียบเทียบ
ปรับ บันทึกรายงานประจำวัน เปนตน 

๘. ศึกษา วิเคราะห งานดานเทศกิจและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน
ดานเทศกิจใหการดำเนินการของหนวยงานหรือสวนราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๙. ถายทอดความรู แนะนำการปฏิบัติงานและประสบการณงานดานเทศกิจและควบคุมงาน
แกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 

๑๐. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ
กับงานเทศกิจ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๑. ควบคุม กำกับดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ เชน 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน
ดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๑๒. ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การกูภัยการ
ชวยเหลือผูประสบภัย การรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพ่ือความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย ท่ี
เกิดข้ึน 

๑๓. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใชในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงที และใหการดำเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑๔. รวบรวม จัดทำขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สำรวจแหลงน้ำเสนทาง
จราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพ่ือจัดทำแผนปองกันรับสถานการณ 
และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 
 

15. ปฏิบัติงาน... 
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๑๕. ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกร
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด
บรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

๑๖. สงเสริมประชาสัมพันธ เผยแพร ใหคำปรึกษาแนะนำ ตอบปญหางานบริการตางๆของ
หนวยงาน หรือสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในข้ันตอนการดำเนินงาน สงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๑๗. รับเรื่องรองทุกข หรือเรื่องราวความเดือดรอนของประชาชน เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา
หรือหนวยงานหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของใหดำเนินการแกไข 

๑๘. ดูแลรับผิดชอบรถยนตกระบะ (4 ประตู) ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข - 4391 
สพุรรณบุรี 

๑๙. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
  9. นางสาวปานทิพย  เกษสมบูรณ ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขท่ี
ตำแหนง 66-2-01-4101-001 มีหนาท่ีดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ - สงหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกาเบิกจายเงินและการ
พิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม เปนตน เพ่ือสนับสนุนใหงานตาง ๆ 
ดำเนินไปดวยความสะดวกเรียบรอยตรงตามเปาหมายมีหลักฐานตรวจสอบได 

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

3. รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เชน สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ขอมูล
จำนวนบุคลากร เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเปนหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกตอการคนหาสำหรับใชเปน
หลักฐานตรวจสอบได 

4. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดำเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

5. จัดทำและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจง
ใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดำเนินการตางๆ ตอไป 

6. ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี 
เพ่ือใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอม
ใชงานอยูเสมอ 

7. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เชน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจ เพ่ือนำไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

8. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

9. จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประชุม การฝกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการตางๆ เพ่ือใหเอกสารท่ีถูกตอง ครบถวน และพรอมใชในการดำเนินงานตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอเวลา 
 

10. ปฏิบัติงาน... 
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10. ปฏิบัติงานศูนยขอมูลขาวสาร เชน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปดเผย ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร เพ่ือใหผูท่ีตองการขอมูลขาวสารรับทราบขอมูลขาวสาร 

11. อำนวยความสะดวก ติดตอ และประสานงานกับทุกสวนงานของหนวยงานในเรื่องการ
ประชุม และการดำเนินงานตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุวตัถุประสงค 

12. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ งานงบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

13. ใหคำปรึกษาและแนะนำในเบื้องตนแกบุคลากร ประชาชน ผูท่ีมาติดตอ และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

14. ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น 

15. ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีจะนำไปใชประโยชนไดตอไป 
16. ผลิตเอกสารตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ

หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
  10. นางสาวมัลลิกา  มะนะกุล พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ มีหนาท่ีดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารท่ัวไป ไดแก การรับ - สงหนังสือ การ
ลงทะเบียน รับหนังสือ การรางโตตอบหนังสือราชการ การบันทึกขอมูล การจัดทำฎีกาเบิกจายเงิน และการ
พิมพเอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการตางๆ การเตรียมการประชุม  

2. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกตอการ
คนหา และเปนหลักฐานทางราชการ 

3. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกตองของเอกสาร หนังสือ และจดหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการดำเนินงาน เพ่ือใหแนใจวาเอกสารท้ังหมดมีความถูกตอง ครบถวน และปราศจากขอผิดพลาด 

4. จัดทำและแจกจาย ขอมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพ่ือแจงใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ หรือดำเนินการตางๆ ตอไป 

5. ดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครภุัณฑยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหนวยงาน เชน การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจายพัสดุครุภัณฑ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานท่ี 
เพ่ือใหการดำเนินงานดานพัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเปนไปอยางถูกตอง และมีความพรอม
ใชงานอยูเสมอ 

6. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือใหการ 
ประชุมเปนไปดวยความเรยีบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 

7. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกคณะผูบริหาร 
8. ดูแลรับผิดชอบรถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขตย 798 สุพรรณบุรี 
9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 

11. นายวิชิต... 
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  11. นายวิชิต สมใจเพ็ง พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง พนักงานขับรถยนต มีหนาท่ี
ดังนี้ 

๑. ขับรถยนต  บำรุงรักษา  ทำความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการ
ใชรถยนตดังกลาว 

๒. ดูแลรับผิดชอบรถยนตดับเบิ้ลแค็บ โตโยตา หมายเลขทะเบียน กน 5213 สุพรรณบุรี 
๓. ดูแลรับผิดชอบรถตู โตโยตา หมายเลขทะเบียน นข 4149 สุพรรณบุรี 
๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
  ๑2. นายวีระยุทธ แชมชอย พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง พนักงานดับเพลิง มีหนาท่ี
ดังนี้ 

๑. ทำหนาท่ีเปนพนักงานประจำรถดับเพลิง ชวยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 

๒. ดูแลรับผิดชอบรถยนตบรรทุกน้ำ (สาคร 2) ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 83 - 6227 
สุพรรณบุรี 

๓. ดูแลรับผิดชอบรถยนตบรรทุกน้ำ (สาคร 3) ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผก - 2461 
สุพรรณบุรี 

๔. ดูแลรับผิดชอบรถยนตดับเพลิง (สาคร 5) ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บย - 3782 
สุพรรณบุรี  

๕. ดูแลรับผิดชอบรถยนตบรรทุกนำ้ (สาคร 6) หมายเลขทะเบียน บษ - 1003 สุพรรณบุรี 
๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
  ๑3. นายโชค ดอกชะเอม พนักงานจางตามภารกิจ ตำแหนง พนักงานดับเพลิง มีหนาท่ี
ดังนี้ 

๑. ทำหนาท่ีเปนพนักงานประจำรถดับเพลิง ชวยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 

๒. ดูแลรับผิดชอบรถยนตดับเพลิง (สาคร 5) ยี่หออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บย - 3782 
สุพรรณบรุี 

๓. ดูแลรับผิดชอบเครื่องสูบน้ำชนิดปมหอยโขง ขนาด 8”x 8” พรอมอุปกรณ หมายเลข         
1 - 2 เครื่องสูบน้ำชนิดปนหัว พรอมอุปกรณ หมายเลข 1 - 2 เครื่องสูบน้ำชนิดปมหอยโขง ขนาด 2.5”x 
2.5” หมายเลข 1 - 2 เรือทองแบน พรอมเครื่องยนต และอุปกรณประจำเรือ 

๔. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
  14. นายกฤษดา  โตพงษ พนักงานจางท่ัวไป ตำแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา มีหนาท่ีดังนี้ 

๑. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

๒. ดูแลรับผิดชอบรถยนตบรรทุกน้ำ (สาคร 3) ยี่หอมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผก - 2461 
สุพรรณบุร ี
 

3. ดูแล... 
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