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หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหน่ง กาหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) กาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของ
พนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัดทา
แผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ก าหนด
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างสาหรับองค์กรการบริหาร
ส่วนตาบล กาหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง ให้เกิดความเหมาะสมและให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์
สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
นามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมากาหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมทั้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และ
คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกาหนดการกาหนดตาแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนอัตรากาลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์
อานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการ
ใช้ก าลังคน จัดทากรอบอั ตราก าลัง และก าหนดหลัก เกณฑ์ และเงื่อนไข ในการกาหนดตาแหน่ง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี จึงได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558
ตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ได้แจ้งแนวทางซักซ้อม
ดังนี้
ข้อ 2. บทวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจ
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ให้องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นวิเคราะห์อานาจหน้าที่ และกาหนดภารกิ จตามยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนา แผนพัฒนาในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
กฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น และสภาพปัญ หาภายในเขตพื้นที่ อปท. นั้น โดยแบ่ง ออกเป็นด้านๆ ตามความ
เหมาะสม เช่ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสั ง คม ด้ า นการเมื อ ง ด้ า นการบริ ห าร ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละส่วนราชการมีภารกิจอะไรที่จะต้องดาเนินการ
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า และอยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด หรือตามนโยบายหรือไม่ ทั้งนี้ให้
วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมถึง แนวทางในการเข้าไปแก้ไขปัญหา
หรือดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการ SWOT เพื่อให้การดาเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่
ภายใต้อานาจตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ข้อ 3. บทวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ว่าในการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้
กาหนดในยุท ธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง จะต้องกาหนดตาแหน่งข้าราชการ หรื อพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในตาแหน่งใด และจานวนเท่าใด จึงจะทาให้
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สาหรับ ความต้อ งการก าลัง คนนั้น ให้พิจ ารณาจากภารกิ จ ปริม าณงานที่ มี อยู่ในปัจ จุบัน และ
คาดคะเนว่ามะมีภารกิจใดเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นโยบายที่สาคั ญของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร อปท. ตลอดจนสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่
ทั้งนี้ ให้มีการเก็บสถิติและปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วนราชการ โดยอาจอ้างอิงข้อมูลจากผล
การดาเนินการประจาปีที่รายงานต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนรวมทั้งสิ้น
เป็นจานวนเท่าใด แล้วจาแนกเป็นประเภทตาแหน่ง และระดับให้เหมาะสมกับปริมารงาน และคุณภาพงานนั้นต่อไป
ให้ดาเนินการรวบรวมปริมาณงานที่เกิดขึ้นกับระยะเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด เปรียบเทียบกับเวลาที่บุคคลนั้นจะต้องใช้ใน
การปฏิบัติห น้าที่ใน 1 ปี กล่าวคือ ข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้ องถิ่น ลู ก จ้างประจา และพนัก งานจ้าง มี เวลา
ปฏิบัติราชการคิดเป็น 82,800 นาทีต่อปี เที่ยวกับเวลาทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จ กรณีมีเศษเกิดกึ่งหนึง่
ให้ปัดขึ้นเป็นจานวนเต็มได้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกจึงได้ดาเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการกาลังคนตามอานาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้กาหนดในยุทธศาสตร์การพัฒนาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประกอบกับการจัดทาแผนอัตรากาลัง สามปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 ขึ้นมา
หมายเหตุ : วิธีการคานวณอัตราตาแหน่งที่ต้องการเพิ่ม/หรือวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
-วันทางานมาตรฐานของข้าราชการ 230 วัน เวลาทางานราชการทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง (หักเวลาพักกลางวันและธุระ
ส่วนตัว 1 ชั่วโมง) ดังนั้น เวลาการทางานทั้งหมดต่อหนึ่งปี คือ (230 วัน x 6 ชั่วโมง x 60 นาที) = 82,800 นาที
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ระบบการจ้างที่
เหมาะสม ไม่ซ้าซ้อนอันจะเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก มีการกาหนดตาแหน่ง การจัดอัตรากาลัง โครงสร้างให้
เหมาะสมกับอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมคนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและ
การใช้ตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๔. เพื่ อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการก าหนดประเภท
ตาแหน่งและการสรรหาและเลือกสรรตาแหน่งพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
๕. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก
๖. เพื่ อ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลไร่โ คกสามารถวางแผนอัต ราก าลัง ในการบรรจุแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการ และการใช้อัตรากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลไร่โคก เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนเกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ จตามอานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้ม ค่าสามารถ
ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๗. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
๘. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การกาหนดตาแหน่งอัตราก าลัง ของบุคลากรที่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
9. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการวางแผนการใช้อัตรากาลังบุคลากรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย ยุทธศาสตร์
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค
ASEAN
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ขอบเขตและแนวทางในการวิเคราะห์อัตรากาลัง
3. ขอบเขตและแนวทางในการวิเคราะห์อัตรากาลัง
๓.๑ วิเ คราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
ผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก เพื่อให้การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกบรรลุตามพันธกิจทีต่ ั้งไว้ จาเป็นต้องจัดสรรอัตรากาลัง ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เหมาสมกับเป้าหมายการดาเนินการ โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดาเนินงานอยู่นั้น
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกั บภารกิ จในอนาคตก็ ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากาลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดาเนินการ
แล้ว อาจทาให้การจัดสรรกาลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในเรื่อง
กาลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต
๓.๒ การกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนาข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดยสมมุตฐานที่ว่า
งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากาลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีใน
ภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานกาหนดนโยบาย งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองาน
บริการบางประเภทไม่สามารถกาหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การคานวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น จึงทาได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกาหนด
คานวณอัตรากาลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะคานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่
ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงาน
อื่น ก็มีความจาเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
3.5 การวิเคราะห์ผลงานทีผ่ ่านมาเพื่อประกอบการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นการนาผลลัพธ์ที่พงึ
ประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจานวนกรอบอัตรากาลังที่ต้องใช้สาหรับการสร้าง
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและ
ในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกาหนด/เกลี่ยอัตรากาลังใหม่
เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทางานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือนาประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริห ารงาน งบประมาณ คน มาพิจ ารณาอย่างน้อยใน 3
ประเด็น ดังนี้
3.6.1 เรื่องพื้นที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่ง
งานในพื้นที่นั้น จะมีผลต่อการกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกาหนดโครงสร้างที่มากเกินไปจะทา
ให้เกิดตาแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการ
นั้น ซึ่งอาจมีความจาเป็นต้องทบทวนว่าการกาหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
3.6.2 เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลาย ๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจานวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากาลังที่จะรองรับการเกษียณอายุ
ของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตาแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทนตาแหน่งที่จ ะ
เกษียณอายุไป เป็นต้น
3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้นๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งมุมมองต่างๆ อาจ
ทาให้การกาหนดกรอบอัตรากาลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากาลังขอองค์กรอื่นๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ
นาข้อมูลของอัตรากาลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจานวนกรอบอัตรากาลังของ
งานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบล ก. และงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบล ข. ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากาลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณ
งานแบบเดียวกันน่าจะมีจานวนและการกาหนดตาแหน่งคล้ายคลึงกันได้
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดกรอบอัตรากาลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลดจานวนกรอบ
อัตรากาลังเป็นสาคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังที่เป็น
ระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs) มก
กว่าการเพิ่ม/ลดตาแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการกาหนดกรอบตาแหน่งในประเภท
ทั่วไป อาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่
แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการทางานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพ
มากกว่างานในเชิงการปฏิบัติงาน และส่วนราชการอื่น ก็ กาหนดตาแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นตาแหน่งประเภท
วิชาการ ถ้าเกิดในกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะกาหนดกรอบอัตรากาลังในลักษณะงานนี้เป็นตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ โดยไม่ ได้เพิ่ มจ านวนตาแหน่ง ของส่วนราชการเลย โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อัตรากาลัง (Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมี
ข้อมู ล เชิง วิเ คราะห์อ ย่างเพี ยงพอในการที่ จ ะอธิบ ายเหตุผลเชิง วิชาการส าหรับ การวางแผนกรอบอัตราก าลัง ที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะทาให้ส่วน
ราชการ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น
-การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะทาให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหากจะต้องมีการ
เกลี่ยอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน
-การจัดทากระบวนการจริง (Work Process) จะทาให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถนาไปใช้วัด
ประสิ ท ธิภ าพในการท างานของบุ คคลได้อย่ างถู ก ต้อ ง รวมถึง ในระยะยาวส่ วนราชการสามารถนาผลการจั ด
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กระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ (Process Re-engineer) อันจะนาไปสู่
การใช้อัตรากาลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-การเก็บข้อมูลผลงาน จาทาให้สามารถพยากรณ์แนวโน้ม ของภาระงาน ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการทางาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพิ่ม/ลดลง
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สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่ อ ให้ก ารจัดท าแผนอั ตราก าลัง สามปีข ององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลไร่โ คกมี ความครบถ้ว น
สามารถดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ จึงได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ว่ามีปัญหา
อะไร และมีความจาเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
๑. ปัญหาขยะ
- ต้องการให้มีถังขยะประจาบ้าน, รถจัดเก็บขยะ, ที่กาจัดขยะชุมชน
๒. ไฟฟ้าสาธารณะ
- ต้องการให้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุดและติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม
- ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๓. ปรับปรุงระบบประปาตาบล
- ต้องการให้มีการขยายเขตบริการน้าประปาให้ครอบคลุมพื้นที่
- ต้องการให้มีแหล่งเก็บน้าดิบสารองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้าในหน้าแล้ง
๔. การขุดลอกคูคลอง
- ต้องการให้มีการขุดลอกคูคลองและลอกรางระบายน้าสายที่ตื้นเขิน ตลอดจนมีการดาดคอนกรีต
๕. การทาถนนและซ่อมแซมถนน
- ต้องการให้มีการปรับปรุงถนนสายที่ชารุด ให้มีสภาพใช้งานได้ดี ลาดยางแอสฟันส์ติกหรือ เท
คอนกรีต ขยายไหล่ทาง พร้อมทารางระบายน้าเพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
6. สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกาลังกาย
- ต้องการให้มสี นามเด็กเล่น สถานที่ออกกาลังกายของชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
7. ปัญหาสาธารณสุข
- ต้องการให้มกี ารฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทให้บอ่ ยครั้งขึ้น
- ต้องการให้มีการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข เช่น ห้องน้าสาธารณะ การออกหน่วยเคลื่อนที่
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย การตรวจสุขภาพ
8. ปัญหาอื่น ๆ
- ความสะอาดของชุมชน
- ปัญหายาเสพติด
- การปลูกต้นไม้ภายในชุมชน
- ซ่อมแซมที่พักอาศัย
- ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
- ส่งเสริมการรวมกลุม่ สหกรณ์
- ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
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- ส่งเสริมความเข้มแข็งของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรกั ษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
“ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชั้นนาของ ASEAN” ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
2. การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN
1.2 เป้าประสงค์
1. สินค้าเกษตร/อาหารได้มาตรฐานอาหารได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ์นานาชาติ
2. ตาบลไร่โคกผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. ตาบลไร่โคกเป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของคนในประเทศและภูมิภาค ASEAN
1.3 ตัวชี้วัด
1. อาหารปลอดภัยในระดับมาตรฐานนานาชาติ
2. หมู่บ้าน ชุมชน น่าอยู่
3. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ นักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้น
1.4 ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน/
ร้อยละ 5
2. ร้อยละจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าให้มี ปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร/
ร้อยละ 5
3. ร้อยละส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งในและต่างประเทศ/ร้อยละ
5
4. ร้อยละของเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี/ร้อยละ 20
5. ร้อยละการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันการรุกล้า ลาคลอง ป่าไม้และ
ภูเขา/ร้อยละ 5
6. ร้อยละเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน/ร้อยละ 5
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7. ร้อยละเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน/ร้อยละ 5
8. ร้อยละส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ/ร้อยละ 5
9. ร้อยละการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม/
ร้อยละ 5
10. ร้อยละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ และกิจกรรม โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และธรรมชาติ/ร้อยละ 5
ความปลอดภัย
- ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ระดับ ๕
- ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงนาหนักการจับกุมผู้กระทาผิด/ระดับ ๕
- ระดับความสาเร็จการแก้ไขปัญหายาเสพติด/ระดับ ๕
ธรรมาภิบาล
- ระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการ/ร้อยละ ๘๕
- ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม/ระดับ ๕
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/
ระดับ ๕
ความสะอาด
- ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/ระดับ ๕
วัฒนธรรม
- ร้อยละของวัฒนธรรมประเพณีที่ได้ดาเนินการอนุรักษ์/ร้อยละ ๑๐๐
- จานวนประเพณี/กิจกรรมที่ยกระดับไปสู่นานาชาติ/ ๕ กิจกรรม
คุณภาพชีวิต
- ร้อยละหมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมูบ่ ้านพอเพียง/ร้อยละ ๑๐๐
- ระดับความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคม/ระดับ ๕
- ระดับความสาเร็จรายได้ตามเกณฑ์ จป.//ระดับ ๕
- ระดับความสาเร็จของกระบวนการดาเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕
- ร้อยละทีเ่ พิ่มขึนจากรายได้การท่องเที่ยว/ร้อยละ ๓
- ร้อยละทีเ่ พิ่มขึนของจานวนนักท่องเที่ยว/ร้อยละ ๓
- ร้อยละทีเ่ พิ่มขึนของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ/ร้อยละ ๓
- ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา/ร้อยละ ๒๐
- อันดับของเมืองน่าเที่ยวของ ASEAN ไม่เกินอันดับ ๑๐ ของกลุม่ ASEAN
1.5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
และลดต้นทุนการผลิต
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2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าให้มปี ริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ แปรรูปทัง้ ในและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปยุ๋ เคมี
5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสาหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร/อาหารทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป้องกันการรุกล้า ลาคลอง ป่าไม้และภูเขา
2. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น
ของประชาชน
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
5. สร้างสุขภาพใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร
6. การอนุรกั ษ์ภูมิปัญญา ประเพณีทอ้ งถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ส่งเสริมให้ตาบลไร่โคกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้
ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัยและสิง่ อานวยความ สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
และธรรมชาติ
1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาสินค้าเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
2. พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
3. พัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN
1.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะทุกส่วนของการพัฒนา
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันไปจะพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง คงจะไม่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการ ดังนั้น
การพัฒนาจะต้องพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกัน

โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไร่ โ คก ได้ ดาเนิ นการพั ฒ นาตาบลในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมา
โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม ให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์
กลุ่มทาตาลโตนด และส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม่ๆ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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- ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ และสถาบันการเงินในตาบล
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
๒. การดาเนินงานด้านสังคม
- การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบล
- จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กด้อยโอกาส
- ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ, กิจกรรมวันรักผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน
- ส่งเสริมการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม ASEAN
๓. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน
- ประสานของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ อบต.
- พัฒนาระบบประปา
- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
- พัฒนาระบบชลประทาน
๔. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
- ขุดคลองคูส่งน้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
- ปรับปรุงคูคลองที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ดีขึ้น
๕. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา และจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
- สนับสนุนงบประมาณในการจ้างผู้สอนเต้นแอโรบิค
- สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์
- สนับสนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
๖. การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. แก่ประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม
อบต.พบประชาชน, อบต.สัญจร และจัด อบต. เคลื่อนที่
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต.
- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
- จัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
- จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน สายด่วนและเว็บไซต์
๗. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- จัดให้มีการทาบุญในพิธีทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ
- ส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยการร่วมทากิจกรรมด้านประเพณีศาสนา
เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมวันผู้สูงอายุในช่วงวันสงกรานต์
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการ ด้านภาษาอังกฤษ รองรับการเปิดสู่ ASEAN
- กิจกรรมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองของเด็ก ศพด.ตาบลไร่โคก
๘. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์การรักษาความสะอาดภายในชุนชนในช่วงวันสาคัญต่างๆ
- พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนทุก ๆ เดือน
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- การให้ความร่วมมือของประชาชน
- งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลไร่ โ คก ได้ ด าเนิ นการวิ เ คราะห์ยุ ท ธศาสตร์จั ง หวั ดเพชรบุรี เพื่อ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลไร่โคก ให้มีความความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การ
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปทางเดียวกัน ในเป้าหมายที่ว่า “ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชั้นนาของ ASEAN”

ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกจะสมบูร ณ์ได้
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมื อของชุม ชน ในพื้นที่เ กิดความตระหนักร่วมกั นแก้ ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริม และสนับ สนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัย
เรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนว ทางในการจัดระเบียบการศึกษา
ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต.
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัย
คุกคาม ในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก กาหนดวิธีการดาเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกั บสภาพปัญหา
โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗) (๑)
(๒) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘) (๑)
(๓) ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘) (๒)
(๔) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘) (๓)
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖) (๔)
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖) (๕)
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร (มาตรา ๖๗) (๖)
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗) (๓)
(๓) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘) (๔)
(๔) การสัง คมสงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(มาตรา ๑๖) (๑๐)
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖) (๒)
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖) (๕)
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖)(๑๙)
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗) (๔)
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘) (๘)
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘) (๑๓)
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖) (๓)
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖) (๑๗)
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖) (๒๘)
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘) (๖)
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘) (๕)
(๓) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘) (๗)
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘) (๑๐)
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘) (๑๒)
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘) (๑๑)
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖) (๖)
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖) (๗)
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗) (๗)
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(มาตรา ๖๗) (๒)
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗) (๑๒)
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
๖๗) (๘)
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗) (๕)
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖) (๙)
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗) (๑๘)
๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕) (๓)
(2) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗) (๙)
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖) (๑๖)
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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(มาตรา ๑๗) (๓)
(๕) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา ๑๗) (๑๖)
ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติม ถึง ปัจจุบัน และตามพระราชบัญ ญัติก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้องค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยองค์ก ารบริหารส่วนตาบลไร่โ คก ได้วิเ คราะห์ศัก ยภาพเพื่อประเมิ น
สถานการณ์ การพัฒนา โดยใช้หลัก ( SWOT Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพ ดังนี้
จุดแข็ง ( Strength = S)
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๒. มีความพร้อมในการวางแผนและประสานกับผู้นาชุมชน ประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๓. ได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มกาลัง
๔. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความจริงใจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานของ
องค์กร ทางานอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ ทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอ
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอาชีพเกษตร
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารงาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร ผู้นาชุมชนและประชาชน
จุดอ่อน (Weak = W)
๑. บุคลากรมีจานวนน้อยกว่าปริมาณงานและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
๒. ข้อจ ากั ดเกี่ยวกั บงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เงินอุดหนุนจากรัฐไม่แน่นอน และไม่
เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาความต้องการและภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่
๓. มีข้อจากัดด้านระเบียบ กฎหมายในการดาเนินภายใต้อานาจหน้าที่ของ อบต.ทาให้การ ดาเนินงานไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการประชาชน
โอกาส (Opportunity = O)
1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการประเมินมุ่งเน้นการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
๒. การบูร ณาการร่วมกั บ องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่นอื่ นท าให้ส ามารถด าเนิ นการแก้ ไขปัญ หาให้กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น, การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จะช่วยให้การ
พัฒนาสาเร็จตามเป้าหมาย
๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนต่อการ
พัฒนาในแง่ของงบประมาณการดาเนินงาน
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่ทันสมัย
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทาให้การพัฒนาล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย
๓. นโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้าฯ การประปา ฯลฯ
ยังไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทาให้ต้องใช้งบประมาณท้องถิ่นเป็นจานวนมากในการ
พัฒนาระบบสารธารณูปโภค
๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
๕. การออกกฎหมาย ระเบียบยัง ไม่ ร องรับ การปฏิบัติง านขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น ท าให้เ กิ ด
ข้อขัดข้องในการให้บริการประชาชน
๖. นโยบายประชานิยมทาให้ประชาชนรอเพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐ ความเข้มแข็งของชุมชน
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึง ถึงความต้องการของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ

หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 มาตรา 16,17
และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ภารกิจหลักและภารกิจรอง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

๑๗

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

6. ภารกิจหลักและภารกิจรอง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก นาภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ ๕ นามากาหนดภารกิจหลัก และ
ภารกิจรอง วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภากิจรองที่ต้องดาเนินการ ดังนี้
ภารกิจหลัก
๑. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพ้ กิ าร
๗. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีร่ าชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็น
และสมควร
ภารกิจรอง
๑. ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๓. ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
๔. ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๕. ให้มีและส่งเสริมกลุม่ เกษตรกรและกิจการสหกรณ์
๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
๗. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
๑๒. การท่องเที่ยว
๑๓. การผังเมือง

สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการ
ได้แก่
๑) สานักงานปลัด อบต.
๒) กองคลัง
๓) กองช่าง
๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เนื่องจากที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจานวน
มากในส่วนราชการต่าง ๆ และจานวนบุคลากรที่ มีอยู่ไม่ เ พียงพอต่อการปฏิบัติภาร กิ จให้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น จึงจาเป็นต้องขอกาหนดตาแหน่งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการ สานักปลัด กองคลัง และกองช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่โคก รวมถึงได้ดาเนินการปรับพนักงานจ้างทั่วไป ให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) เนื่องจากเป็น
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 5 ปี นั้นไม่ต่ากว่าระดับดี มาโดยตลอด ดังนี้ สานักปลัด กาหนด
เพิ่ม พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา และดาเนินการปรับ
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนขับรถบรรทุกน้า เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (ผู้มี ทัก ษะ) จ านวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา กองคลัง ก าหนดตาแหน่ง ข้าราชการพนัก งานส่วนตาบล
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการคลัง จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา และกองช่าง ทาการปรับพนักงานจ้างทั่วไปเดิม ตาแหน่ง พนักงาน
ผลิตน้าประปา ปรับให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา (ผู้มีทักษะ) กาหนด ตาแหน่ง
พนัก งานจ้างทั่ วไป ตาแหน่ง คนสวน จ านวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา รวมถึง ได้ดาเนินการปรับปรุง ชื่อตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจที่เป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลัง 3 ปี รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจที่จะสิ้นสุกสัญญา
จ้าง ในวันที่ 30 กันยายน 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) นี้ ที่ มีหน้าที่ลักษณะความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงชื่อตาแหน่งให้สอดคล้องกับสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นในระบบแท่ง ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ด้วย ทั้งนี้ องค์การ
บริห ารส่วนตาบลไร่โ คกได้ก าหนดกรอบอั ตราก าลัง ข้าราชการพนัก งานส่วนตาบลจ านวนทั้ง สิ้น 15 อัตรา
ข้าราชการ/พนักงานครู 2 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 13 อัตรา พนักงานจ้างทั่ วไป จ านวน 6
อัตรา รวมกาหนดตาแหน่งเกี่ยวกั บ บุคลากรทั้ งสิ้น จานวน ๓6 อัตรา ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ การก าหนดอัตรากาลัง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกั บ
ภารกิจอานาจหน้าที่เพื่อทีจ่ ะให้สามารถแก้ปญ
ั หาขององค์การบริหารส่วนตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สุขต่อไป

โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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8. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก มีภารกิจ อานาจหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้
ตามรางแสดงโครงสร้างการกาหนดราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

๑. สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
๑.๑ งานบริหารทั่วไป หน้าที่รับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องธุรการและงานสาร
บรรณ
- การบริหารงานบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่
- การเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- การประชุมสภาและกิจการสภา
- การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑. สานักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
๑.๑ งานบริหารทั่วไป หน้าที่รับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องธุรการและงานสาร
บรรณ
- การบริหารงานบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่
- การเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- การประชุมสภาและกิจการสภา
- การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การจัดทานโยบายและการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล
- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ วิจัยสถิติ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การสารสนเทศและวิชาการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การจัดทานโยบายและการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบล
- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย
สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การสารสนเทศและวิชาการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การดาเนินการทางกฎหมายและคดี
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- การตราข้อบัญญัติ
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การดาเนินการทางกฎหมายและคดี
- การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
- การตราข้อบัญญัติ
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1
สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและ
ปลอดภัย /ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้า
เกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความ
ปลอดภัย
ข้อ 1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรม
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและลดต้นทุนการ
ผลิต
ข้อ 4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และ
ส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โยใช้
ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2
เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
อปท.ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่
ข้อ 1 แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการรุกล้า ลาคลอง และภูเขา
ข้อ 2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความเข้มแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
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หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อ 4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ข้อ 5 แนวทางการพัฒนาการสร้าง
สุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร

๒. กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปีและ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
- การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนาส่งเงิน
- การจัดทางบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การจัดทาบัญชีประเภทต่างๆ
- การจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายรับงบประมาณรายจ่าย
- การจัดทางบการเงินและงบทดลอง
- การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียน
เงินคงเหลือ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒. กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
๒.๑ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปีและ
ขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
- การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การนาส่งเงิน
- การจัดทางบประมาณ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
- การจัดทาบัญชีประเภทต่างๆ
- การจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายรับงบประมาณรายจ่าย
- การจัดทางบการเงินและงบทดลอง
- การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียน
เงินคงเหลือ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่
รับผิดชอบ
- การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษี ทุก
ประเภทขององค์การบริหารส่วนตาบล
- การเร่งรัดหนี้สิน การจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
- การประเมินภาษี การตรวจสอบ ตลอดจน
ดาเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษี
- การจัดทา และปรับปรุงแผนที่ภาษี
- การจัดทาทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการ
เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
- การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่
รับผิดชอบ
- การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษี ทุก
ประเภทขององค์การบริหารส่วนตาบล
- การเร่งรัดหนี้สิน การจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
- การประเมินภาษี การตรวจสอบ ตลอดจน
ดาเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ภาษี
- การจัดทา และปรับปรุงแผนที่ภาษี
- การจัดทาทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานการ
เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
- การให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

[พิมพ์ขอ้ ความ]

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่า
อยู่ แ ละประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี /
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิต ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
ข้อ 2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความเข้มแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

๒๑

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
- การตรวจสอบและแสดงรายการคาร้อง คาขอ - การตรวจสอบและแสดงรายการคาร้อง คาขอ
ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
ของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่
รับผิดชอบ
- การดาเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ทาทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ
สานักงาน
- การดูแลการใช้และการบารุงรักษายานพาหนะ
พร้อมทั้งต่อทะเบียนประจาปี
- การจัดทาทะเบียนสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
- การเก็บรักษาเอกสาร ใบสาคัญ และหลักฐาน
เกี่ยวกับการพัสดุ
- การจัดทารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่
รับผิดชอบ
- การดาเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ทาทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของ
สานักงาน
- การดูแลการใช้และการบารุงรักษายาน
พาหนะพร้อมทั้งต่อทะเบียนประจาปี
- การจัดทาทะเบียนสังหาริมทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์
- การเก็บรักษาเอกสาร ใบสาคัญ และหลักฐาน
เกี่ยวกับการพัสดุ
- การจัดทารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาปี
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๒

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่า
๓. กองช่าง
๓. กองช่าง
อยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี/
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่ 2
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ
๓.๑ งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ
คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
- การก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง
- การก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
- การจัดทาข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง
- การจัดทาข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 1 แนวทางการพัฒนา
- การออกแบบคานวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม
- การออกแบบคานวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
- การประมาณการราคาก่อสร้าง
- การประมาณการราคาก่อสร้าง
การรุกล้า ลาคลอง และภูเขา
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ข้อ 2 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
ความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความ
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประชาชน
- การสารวจออกแบบ ประมาณการราคา
- การสารวจออกแบบ ประมาณการราคา
ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้าง
- การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
- การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
- การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
ความเข้มแข็งของสังคม และพัฒนา
- การวางโครงการจัดทาแผนงานด้านโยธา
- การวางโครงการจัดทาแผนงานด้านโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดทาผังเมือง
- การจัดทาผังเมือง
ข้อ 4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
- การพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
- การพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
- การควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ และ - การควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ และ
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ดินสาธารณประโยชน์
- การสารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง
- การสารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง
- การควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
- การควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวม
ตามผังเมืองรวม
- การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

หมายเหตุ

๒๓

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เมือง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ อ านวยก ารกองการศึ ก ษา ศ าสนาแ ละ ผู้ อ านว ยการก องก าร ศึ ก ษ า ศาสนาแ ละ น่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
วั ฒ น ธ ร ร ม ( นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า วั ฒ น ธ ร ร ม ( นั ก บ ริ ห า ร ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ดี/ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที่
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
อานวยการท้องถิ่นระดับต้น)
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่
งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานใอ
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมืองน่าอยู่
- การวางแผนงานและวิชาการ
- การวางแผนงานและวิชาการ
ข้อ 4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
- การจัดการศึกษาปฐมวัย
- การจัดการศึกษาปฐมวัย
การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
- การจัดการศึกษานอกระบบ
ข้อ 6 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ภูมิ
- การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปัญญา ประเพณีท้องถิ่น
- การจั ด งานประเพณี ศาสนา ศิ ล ปะและ - การจั ด งานประเพณี ศาสนา ศิ ล ปะและ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดี
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
งาม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 เมือง
ท่องเที่ยวชั้นนาของASEANและ
แหล่งศึกษาดูงาน-ประชุมสาคัญ
ระดับประเทศ/
ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมโดย
อาศัยทุนทาง

การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

๒๔

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
“ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชั้นนาของ ASENAN”
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกตามแนวยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าการเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและ อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน
และลดต้นทุนการผลิต
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าให้มปี ริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ แปรรูปทัง้ ในและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้
ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปยุ๋ เคมี
5. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสาหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร/อาหารทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป้องกันการรุกล้า ลาคลอง ป่าไม้และภูเขา
2. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
5. สร้างสุขภาพใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร
6. การอนุรกั ษ์ภูมิปัญญา ประเพณีทอ้ งถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นอัตลักษณ์ที่ดีงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN
1. ส่งเสริมให้ตาบลไร่โคกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้
ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบความปลอดภัยและสิง่ อานวยความ สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์และกิจกรรมโดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
และธรรมชาติ

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกด้วยเทคนิค SWOT Analysis
การวิเคราะห์ศัก ยภาพเพื่ อประเมิ นสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒ นาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นโดยใช้เ ทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศัก ยภาพการพัฒ นาของแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
จุดแข็ง ( Strength = S)
1. บุคลากรมีศักยภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๒. มีความพร้อมในการวางแผนและประสานกับผู้นาชุมชน ประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
๓. ได้รับความร่วมมือจากผู้นาชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มกาลัง
๔. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความจริงใจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดาเนินงานของ
องค์กร ทางานอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ ทาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอ
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรของท้องถิ่นที่เหมาะสมแก่การพัฒนาอาชีพเกษตร
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการบริหารงาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร ผู้นาชุมชนและประชาชน
จุดอ่อน (Weak = W)
๑. บุคลากรมีจานวนน้อยกว่าปริมาณงานและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
๒. ข้อจ ากั ดเกี่ยวกั บงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เงินอุดหนุนจากรัฐไม่แน่นอน และไม่
เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาความต้องการและภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่ อประชาชนในพื้นที่
๓. มีข้อจากัดด้านระเบียบ กฎหมายในการดาเนินภายใต้อานาจหน้าที่ของ อบต.ทาให้การดาเนินงานไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการประชาชน
โอกาส (Opportunity = O)
1. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งทาการประเมินมุ่งเน้นการนาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
๒. การบู ร ณาการร่ วมกั บ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่นอื่ นท าให้ส ามารถดาเนินการแก้ ไขปั ญ หาให้กั บ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาการจัดเก็ บรายได้ของท้องถิ่น, การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จะช่วยให้การ
พัฒนาสาเร็จตามเป้าหมาย
๔. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนต่อการ
พัฒนาในแง่ของงบประมาณการดาเนินงาน
อุปสรรค (Threat = T)
๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่ทันสมัย
๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทาให้การพัฒนาล่าช้าและไม่บรรลุเป้าหมาย
๓. นโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ได้แก่ การไฟฟ้าฯ การประปา ฯลฯ
ยังไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทาให้ต้องใช้ งบประมาณท้องถิ่นเป็นจานวนมากใน
การพัฒนาระบบสารธารณูปโภค
๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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๕. การออกกฎหมาย ระเบี ยบยัง ไม่ ร องรับ การปฏิบัติง านขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ท าให้เ กิ ด
ข้อขัดข้องในการให้บริการประชาชน
๖. นโยบายประชานิยมทาให้ประชาชนรอเพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐ ความเข้มแข็งของชุมชนจึงลดลง
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก ได้ดาเนินการพัฒนาตาบลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม ให้มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์
กลุ่มทาตาลโตนด และส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม่ๆ
- ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ และสถาบันการเงินในตาบล
- ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
๒. การดาเนินงานด้านสังคม
- การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตาบล
- จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กด้อยโอกาส
- ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ, กิจกรรมวันรักผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน
- ส่งเสริมการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม ASEAN
๓. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน
- ประสานของบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ อบต.
- พัฒนาระบบประปา
- ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า
- พัฒนาระบบชลประทาน
๔. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
- ขุดคลองคูส่งน้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
- ปรับปรุงคูคลองที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ดีขึ้น
๕. การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา และจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน
- สนับสนุนงบประมาณในการจ้างผู้สอนเต้นแอโรบิค
- สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์
- สนับสนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพ
๖. การดาเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของ อบต. แก่ประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม
อบต.พบประชาชน, อบต.สัญจร และจัด อบต. เคลื่อนที่
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตาบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต.
- ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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- จัดหาพื้นที่เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.
- จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน สายด่วนและเว็บไซต์
๗. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- จัดให้มีการทาบุญในพิธีทางศาสนาในวันสาคัญต่างๆ
- ส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม โดยการร่วมทากิจกรรมด้านประเพณีศาสนา
เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมวันผู้สูงอายุในช่วงวันสงกรานต์
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการ ด้านภาษาอังกฤษ รองรับการเปิดสู่ ASEAN
- กิจกรรมสร้างความรู้สู่ผู้ปกครองของเด็ก ศพด.ตาบลไร่โคก
๘. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- รณรงค์การรักษาความสะอาดภายในชุนชนในช่วงวันสาคัญต่างๆ
- พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนทุก ๆ เดือน
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
- ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
9. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- การให้ความร่วมมือของประชาชน
- งบประมาณที่มีไม่เพียงพอ

ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคน

ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

ด้านการสร้างการเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
่มจังหวัด
[พิมพ์ขกอ้ ลุความ]

ยุทธศาสตร์จังหวัด

การสร้างต้นทุนทางทรัพยากร
เพื่อการลงทุน

สินค้าเกษตร-อาหาร

ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยว
และพื้นที่เศรษฐกิจ AEC

เมืองน่าอยู่และประชาชน

เมืองท่องเที่ยวชัน้ นาของ ASEAN และแหล่งศึกษา
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ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศน์สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)
วิสัยทัศน์

ไร่โคกเป็นชุมชนน่าอยู่ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิต อาหารปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชั้นนาของ ASEAN

.........
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

[พิมพ์ขอ้ ความ]

การพัฒนาสินค้าเกษตรได้
มาตรฐาน/
อาหารมีความปลอดภัย

สินค้าเกษตร/อาหารได้มาตรฐานอาหาร
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑ์
นานาชาติ
1. ร้อยละของการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตรทีป่ ลอดภัยได้
มาตรฐาน/ร้อยละ 5
2. ร้อยละจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม
กับการเกษตร/ร้อยละ 5
3. ร้อยละส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เมืองน่าอยู่

ตาบลไร่โคกผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมือง
น่าอยู่

1. ร้อยละการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป้องกันการรุกล้า ลาคลอง ป่าไม้และ
ภูเขา/ร้อยละ 5
2. ร้อยละเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน/ร้อยละ 5
3. ร้อยละเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

การพัฒนาการท่องเที่ยวชัน้ นา
ของจังหวัด และภูมิภาค ASEAN

ตาบลไร่โคกเป็นพื้นทีเ่ ป้าหมายการ
ท่องเที่ยวของคนในประเทศและภูมิภาค
ASEAN
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1. ร้อยละพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภูมิทัศน์ และกิจกรรม โดยอาศัย
ต้นทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญั ญา
และธรรมชาติ/ร้อยละ 5

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตรทีป่ ลอดภัยได้
มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิต
2. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้าให้มี
ปริมาณและ คุณภาพเหมาะสมกับ
การเกษตร
3. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปทั้งในและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร
แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกร
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ/
จุลินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้องกันการรุกล้า ลาคลอง ป่าไม้และภูเขา
2. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความเข้มแข็งของสังคมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ
5. การอนุรักษ์ภูมิปญั ญา ประเพณีท้องถิน่
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ที่ดงี าม

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สามารถนามาวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก เพื่อรองรับภารกิจตามยุทธศาตร์การพัฒนาได้ดังนี้

วิเคราะห์ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก ได้ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทาโครงการพัฒนา
พื้นที่ งบประมาณปี 2559 ดังนี้ (เนื่องจากระหว่างการจัดทาการวิเคราะห์ฯ ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ 2560 จึ งใช้สถิติปริมาณ
งานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2559)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค ASEN
รวม

[พิมพ์ขอ้ ความ]

2559
จานวนโครงการ
6
120
8

งบประมาณ
925,000
12,452,000
410,000

134

13,787,000

๓๐
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มีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 134 โครงการ ดังนี้
2559
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
งบประมาณ
การพัฒนาเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย
5
636,600
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
123
7,361,980
การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด และภูมิภาค ASEN
6
158,000
รวม
134
8,156,580

สรุปปริมาณและวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณงาน
2559
ยุทธศาสตร์

จานวน

การพัฒนาเกษตรได้มาตรฐาน/อาหารมี
ความปลอดภัย
การพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่
การพัฒนาการท่องเที่ยวชั้นนาของจังหวัด
และภูมิภาค ASEN
รวม

6

คิดเป็นร้อยละของปริมาณงานทัง้ หมด

[พิมพ์ขอ้ ความ]

2559

งบประมาณ

จานวน
ตามข้อบัญญัติ
925,000
5

งบประมาณ
636,600

120
8

12,452,000
410,000

123
6

7,361,980
158,000

134

13,787,000

134

8,156,580

= จานวนโครงการทีจ่ ัดทา X 100
จานวนโครงการทัง้ หมด
=
134 x 100
= 100%
134
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สถิติปริมาณงานในรอบปีทผี่ ่านมาขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
สานักปลัด
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะรวมทั้งกากับและ เร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล

สานักปลัด
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
-การปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับเรื่องธุรการและงานสารบรรณ
-การบริหารงานบุคคล/งานการเจ้าหน้าที่
-การเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
-การประชุมสภาและกิจการสภา
-การกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน
-การจัดทานโยบายและการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
-การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ วิจัย สถิติ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณ ระยะเวลา ค่าเฉลี่ย หมาย
(เรื่อง/ ปฏิบัติงาน
(ชม.)
เหตุ
ครั้ง)
(ชม.)
1,380
6,082
87
6
2
134

1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

1.000
4.47
0.063
0.004
0.001
0.097

2
2

1,380
1,380

0.001
0.001
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-การสารสนเทศ และวิชาการ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี
-การดาเนินการทางกฎหมายและคดี
-การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
-การตราข้อบัญญัติ
-การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย

2
134

1,380
1,380

0.001
0.097

4
150
134
200
134

1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

0.003
0.109
0.097
1.529
0.097

กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การ
จัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน และการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้
และรายจ่ายอื่นๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือนประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การ
บริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง
งาน
1. งานการเงิน
-การเบิกตัดปี การกันเงินจ่ายเหลื่อมปี และขยายเวลาตัดฝากเงิน
งบประมาณ
-การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน
-การจัดทางบประมาณ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
2. งานบัญชี
-การจัดทาบัญชีประเภทต่าง ๆ
-การจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายรับ
งบประมาณรายจ่าย
[พิมพ์ขอ้ ความ]

ระยะเวลา
ปริมาณ
ค่าเฉลี่ย หมาย
ปฏิบัติงาน
(เรื่อง)
(ชม.)
เหตุ
(ชม.)
985

1,380

0.713

985
985
1,170

1,380
1,380
1,380

0.713
0.713
0.847

985
985

1,380
1,380

0.713
0.713
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-การจัดทางบการเงินและงบทดลอง
-การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน ทะเบียนเงินคงเหลือ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-การการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม และภาษีทุกประเภทของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
-การเร่งรัดหนีส้ ิน การจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้
-การประเมินภาษี การตรวจสอบ ตลอดจนดาเนินการเกี่ยวกับ
อุทธรณ์ภาษี
-การจัดทา และปรับปรุงแผนที่ภาษี
-การจัดทาทะเบียน และเก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

985
985
1,170

1,380
1,380
1,380

0.713
0.713
0.847

1,986

1,380

1.439

1,986
1,199

1,380
1,380

1.439
1.439

230
11

1,380
1,380

0.166
0.007

กองคลัง (ต่อ)
งาน
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-การดาเนินการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ทาทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสานักงาน
-การดูแล การใช้และการบารุงรักษายานพาหนะพร้อมทั้งต่อ
ทะเบียนประจาปี
-การการจัดทาทะเบียนสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
-การเก็บรักษาเอกสาร ใบสาคัญ และหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ
-การจัดทารายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ระยะเวลา
ปริมาณ
ค่าเฉลี่ย หมาย
ปฏิบัติงาน
(เรื่อง)
(ชม.)
เหตุ
(ชม.)
2,400

1,380

1.739

150

1,380

0.108

2,400
2,400
2,400
770

1,380
1,380
1,380
1,380

1.739
1.739
1.739
0.557

๓๔
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กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรมการจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งาน
แผนงาน ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม
การ บารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง
งาน
1. งานก่อสร้าง
-การก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้าง
-การจัดทาข้อมูล การควบคุมงานก่อสร้าง
-การออกแบบคานวณต่างๆ ด้านวิศวกรรม
-การประมาณการราคาก่อสร้าง
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
-การสารวจออกแบบ ประมาณการราคา
-การจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณ
(เรื่อง)

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ปฏิบัติงาน
(ชม.)
(ชม.)

21
21
21
21
22

1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

0.015
0.015
0.015
0.015
0.016

6
2

1,380
1,380

0.004
0.001

หมาย
เหตุ
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-การอนุญาตก่อสร้าง การควบคุมอาคาร
-การวางโครงการจัดทาแผนงานโยธา
-การจัดทาผังเมือง
-การพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
-การควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์
-การสารวจและรวบรวมข้อมูลผังเมือง
-การควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามผังเมืองรวม
-การเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย

6
12
1
1
21

1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

0.004
0.008
0.001
0.001
0.015

1
6
0
22

1,380
1,380
1,380
1,380

0.001
0.004
0
0.016

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับ ผิดชอบเกี่ ยวกั บการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลอัน
ได้แก่ การจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย งานบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับ ถ่ายโอนการ
จัดการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจ กรรพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
เยาวชน การมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัด การศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งาน
1. งานบริหารการศึกษา
-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การวางแผนงานและวิชาการ
-การจัดการศึกษาปฐมวัย
-การจัดการศึกษานอกระบบ
-การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
-การจัดงานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั มอบหมาย

ปริมาณ
(เรื่อง)
120
160
120
1
26
26
230

ระยะเวลา
ค่าเฉลี่ย
ปฏิบัติงาน
(ชม.)
(ชม.)
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380
1,380

หมายเหตุ : วิธีการคานวณอัตราตาแหน่งที่ต้องการเพิ่ม/หรือวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

0.087
0.116
0.087
0.001
0.019
0.019
0.166

หมาย
เหตุ

๓๖
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-วันทางานมาตรฐานของข้าราชการ 230 วัน เวลาทางานราชการทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง (หักเวลาพักกลางวันและธุระ
ส่วนตัว 1 ชั่วโมง) ดังนั้น เวลาการทางานทั้งหมดต่อหนึ่งปี คือ (230 วัน x 6 ชั่วโมง = 1,380 x 60 นาที) = 82,800 นาที

เปรียบเทียบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในกลุ่ม/ขนาด
เดียวกั น ตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน และประบกับหนังสือ สานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว53 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม เรื่อง การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก เป็น อบต.ขนาดกลาง
6 - 20 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2557 รายได้ 17,584,666.52
ปีงบประมาณ 2558 รายได้ 24,573,988.79
ปีงบประมาณ 2559 รายได้ 18,335,961.68

กลุ่มที่ 2 รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน อยู่ระหว่าง
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคกได้กาหนดส่วนราชการภายใน จานวน ๔ ส่วนราชการ/กอง
ได้แก่ ส านักปลัด , กองส่วนการคลัง , กองช่าง , กองการศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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แบบวิเคราะห์กาหนดตาแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

สานักปลัด
นักบริหารงานท้องถิ่น
(ประเภท บริหารท้องถิ่น
ระดับ ต้น)
(ปลัด อบต.)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
-บริ ห ารงานในฐานะปลัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ขนาดเล็กหรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ลักษณะงานบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด้ านกฎหมายเกี่ ย วกั บ การวางแผน บริ ห ารจั ด การ
อานวยการ สั่ ง ราชการ มอบหมาย กากั บ ดู แ ล
ตรวจสอบ ประเมิ นผลงาน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่ วยงานและปกครองผู้อยู่ใ ต้
บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความสาเร็จขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เพื่ อผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเ ปลี่ ยนแ ปล งทั้ งใ นด้ าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.2 ร่ ว มวางแผนในการจั ด ทาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนพัฒ นา องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ข้ อบั ญญั ติ

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและ
เป้าหมายความสาเร็จขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
เพื่ อผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเ ปลี่ ยนแ ปล งทั้ ง ใ นด้ าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
1.2 ร่ ว มวางแผนในการจั ด ทาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
1.3 งานการจัดทาข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่น
จานวน 134 เรื่อง
1.4 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 7 ครั้ง
1.5 บริหารจัดการให้เกิ ดการมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดทางบประมาณ
จานวน 7 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม / ลด

2561

2562

2563

-

-

-

รวม

1
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ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.6 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูล
ในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น การ และการตรวจสอบงานเพื่ อให้ เ กิ ด การจั ด แผนพั ฒ นา
จัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการ จานวน 134 โครงการ
จัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.7 วางแผนแนวทางการพั ฒนาระบบงาน การปรั บ
1.4 วางแผนแนวทางการพั ฒนาระบบงาน การปรั บ กลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนวทางการจัดสรรและ
กลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนวทางการจัดสรรและ การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย
การใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ มาตรการ
ตลอดจนแนวทางปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่ รับ ผิ ดชอบ เพื่อให้การ
มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่ รับ ผิ ดชอบ เพื่อให้การ บริ หารการปฏิ บัติ ง านมีป ระสิท ธิภ าพสู งสุ ดทั นต่ อการ
บริ หารการปฏิ บัติ ง านมีป ระสิท ธิภ าพสู งสุ ดทั นต่ อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง 1.8 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การ แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ไว้
ไว้ จานวน 134 โครงการ
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ 1.9 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
นานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล นานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์
ตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน จานวน 134 โครงการ
การดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้ บริหารองค์กรปกครอง 1.10 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
ส่วนท้องถิ่น
การดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้ บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2. ด้านบริหารงาน
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม 2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม
ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ เพี่ อให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการบรรลุ ปฏิ บั ติ ร าชการ เพี่ อให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
กาหนดไว้
กาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ จานวน 134 โครงการ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่อง 2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ
ต่ างๆ เพื่ อการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่อง
ประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ ต่ างๆ เพื่ อการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ความต้องการของประชาชน
ประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อ
2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ ความต้องการของประชาชน
ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุ จานวน 5 ครั้ง
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่
สูงสุด
ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งานบรรลุ
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ดาเนิ นการต่ างๆ ตามภารกิ จของส่ วนราชการ เพื่ อ สูงสุด
ผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 3 ครั้ง
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ 2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
แต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่ น เพื่อ ดาเนิ นการต่ างๆ ตามภารกิ จของส่ วนราชการ เพื่ อ
การพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง
จานวน 4 ส่วนราชการ
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ
เพื่ อ ก าหนดกรอบการบริ ห ารงบประมาณ (ตาม
หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การ
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พัฒนางบประมาณ)
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
2.7 ก ากั บ และบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี และ แต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ที่ รั บ ผิ ด ชอบกาหนดไว้ ให้ เ ป็ นไปอย่ างโปร่ ง ใสและ อย่างถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้
จานวน 20 ครั้ง
2.8 กากั บดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะนา 2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ
ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน เพื่ อ ก าหนดกรอบการบริ ห ารงบประมาณ (ตาม
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอ หน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การ
ผู้บั ง คับ บั ญ ชาประกอบการตั ดสิ นใจเพื่ ออานวยความ พัฒนางบประมาณ)
เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
จานวน 134 โครงการ (6 ครั้ง)
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครั ฐ เอกชน ประชา 2.7 ก ากั บ และบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี และ
สังคมในระดั บผู้ นาที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อให้เ กิด ความร่วมมื อ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบกาหนดไว้ ให้ เ ป็ นไปอย่ างโปร่ ง ใสและ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
สามารถตรวจสอบได้
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนา จานวน 2 ครั้ง
ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การ 2.8 กากั บดูแลเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษา แนะนา
บริ ห ารงานและพัฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ตามหลักคุณธรรม
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอ
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กร ผู้บั ง คับ บั ญ ชาประกอบการตั ดสิ นใจเพื่ ออานวยความ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรมให้แก่ประชาชน
เป็นไปตามกฎหมาย
จานวน 4 ครั้ง
3.3 ช่วยบริห ารทรั พยากรบุค คลขององค์ กรปกครอง 2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครั ฐ เอกชน ประชา
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ข้ า ราชการ สังคมในระดั บผู้ นาที่เ กี่ย วข้ องเพื่ อให้เ กิด ความร่วมมื อ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งาน จานวน 10 ครั้ง
วิช าการที่ เ กี่ ย วข้ องในรู ป แบบต่ างๆ เพื่ อให้ เ กิ ด การ
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เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพ 3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน การรั ก ษาความสงบ 3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนา
เรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การ
3.5 ให้ ค าปรึ กษา แนะน าด้ า นการปฏิ บั ติ ง านแก่ บริ ห ารงานและพัฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากร
เจ้าหน้ าที่ ระดั บรองลงมา ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่อง ตามหลักคุณธรรม
ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ เพื่ อสนั บ สนุ นการ จานวน 230 วัน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการในองค์กร
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการ เป็นไปตามกฎหมาย
ใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อให้การ จานวน 3 ครั้ง
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุ 3.3 ช่วยบริห ารทรั พยากรบุค คลขององค์ กรปกครอง
เป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องส่ ว นราชการในองค์ ก ร ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ข้ า ราชการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการ จานวน 230 วัน
เบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณเพื่ อให้ เ กิ ดประสิท ธิ ภ าพและ 3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งาน
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ วิช าการที่ เ กี่ ย วข้ องในรู ป แบบต่ างๆ เพื่ อให้ เ กิ ด การ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
4.3 ร่ วมวางแผนการจั ดท าและบริ ห ารงบประมาณ ในการให้ บ ริ ก ารประชาชน การรั ก ษาความสงบ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบปัญหาความต้องการ เรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
ของประชาชนตามแผนพัฒนา
จานวน 10 กิจกรรม
3.5 ให้ ค าปรึ กษา แนะน าด้ า นการปฏิ บั ติ ง านแก่
เจ้าหน้ าที่ ระดั บรองลงมา ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่อง
ต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานในหน้ าที่ เพื่ อสนั บ สนุ นการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
จานวน 230 วัน
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุ
เป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องส่ ว นราชการในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการ
เบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณเพื่ อให้ เ กิ ดประสิท ธิ ภ าพและ
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จานวน 134 โครงการ
4.3 ร่ วมวางแผนการจั ดท าและบริ ห ารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนตามแผนพัฒนา
จานวน 25 ครั้ ง (รวมการจัดทาข้อบัญ ญัติ และการ
โอนงบประมาณ)
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

สานักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป
(ประเภท อานวยการ
ท้องถิ่น ระดับ ต้น)
(หัวหน้าสานักปลัด )

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หั ว หน้ าฝ่ า ย ที่ มี ลั ก ษณะงานเกี่ ย วกั บ การวางแผน
บริห ารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่ง ราชการ
มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้านงาน
บริ ห ารทั่ วไป งานสนั บ สนุ น งานเลขานุ การ งาน
นโยบายและแผน งานทะเบี ย นราษฎร์แ ละงานบั ต ร
ประจาตัวประชาชน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็ นหน้ า ที่ ข องกอง หรื อ ส่ ว นราชการใดในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็ นแบบแผนใน
การปฏิ บัติ งานของหน่วยงานให้ส ามารถปฏิ บัติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น
นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม

1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
จานวน 1,200 ครั้ง
1.2 ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้
เป็ น หน้ า ที่ ข องกอง หรื อ ส่ วนราชการใดใน อบต.
โดยเฉพาะ เพื่ อเป็ นแบบแผนในการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
สูงสุด
จานวน 1,380 ครั้ง
1.3 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็ น
นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้
เกิ ด การน าเสนอแนวทางในการพั ฒ นาแผนงานหรื อ
โครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
จานวน 134 โครงการ

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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การเมื อ งการบริ ห ารหรื อ ความมั่ น คงของประเทศ 1.4 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้
เพื่อให้เกิ ดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงาน เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้
1.3 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน กาหนดไว้
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้ จานวน 77 โครงการ
เป็ น ไปตามเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ ว ยงาน 1.5 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ
ตามที่กาหนดไว้
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ อบต.
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งาน
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานขององค์กร สนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรือ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านงานนโยบายและแผน ด้าน งานราชการที่ มิไ ด้กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ข องกอง หรื อ
งานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งาน ส่ วนราชการใดใน อบต. เพื่ อปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
นโยบายและแผน หรืองานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น ทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้าน
หน้าที่ของกอง หรื อส่วนราชการใดในองค์กรปกครอง งบประมาณ บุคลากร และเวลา
ส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้ จานวน 1,380 ครั้ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า น 1.6 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อ
1.5 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ นามาปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ระบบงาน หรื อ
ที่เกี่ยวข้องกับ งานในภารกิ จของหน่วยงานในภาพรวม กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อนามาปรับปรุงให้ การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรื อ จานวน 102 โครงการ
กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านบริหารงาน
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูและการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
2.1 ควบคุมดูและการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และการโอน
ประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และการโอน เปลี่ ย นระบบงบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ อบต.มี
เปลี่ ย นระบบงบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร งบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ ภารกิจตาม
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นมี ง บประมาณที่ เ หมาะสมและ กฎระเบียบและเวลาที่กาหนด จานวน 26 ครั้ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนด 2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับ
ไว้
หน่วยงานต่างๆ ใน อบต.และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับ ในการจัด ทานโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เพื่อให้ ไ ด้แ ผน
หน่ วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติง านของ อปท. สอดรับกั บ
หน่วยงานอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้องในการจัด ทานโยบายและ นโยบายของสภา อบจ. หรื อสภา อบต. รั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่
นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบาย เกี่ยวข้อง
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล หรือ จานวน 96 ครั้ง
สภาตาบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 2.3 ควบคุ มดู แ ลการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด เตรี ย มข้ อมู ล
ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร และผลงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ งานด้ านนโยบาย
2.3 ควบคุ มดู แ ลการวิ เ คราะห์ แ ละจั ด เตรี ย มข้ อมู ล แผนยุ ทธศาสตร์ แผนปฏิ บัติ ก าร หรือแผนอื่ นๆ ที่
เอกสาร และผลงานที่เ กี่ ยวข้ องกั บงานด้ านนโยบาย เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหาร และความพึง
แผนยุท ธศาสตร์ แผนปฏิบั ติก าร หรื อแผนอื่นๆ ที่ พอใจสูงสุด
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารท างานของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร จานวน 12 เรื่อง
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเป็นไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ 2.4 ควบคุมดูแลการจัดท าคาของบประมาณรายจ่าย
ความพึงพอใจสูงสุด
ประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและ การโอน
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย เปลี่ ย นระบบงบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ อบต.มี
ประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมและ การโอน งบประมาณที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ ภารกิจตาม
เปลี่ ย นระบบงบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ร กฎระเบียบและเวลาที่กาหนด
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นมี ง บประมาณที่ เ หมาะสมและ จานวน 27 ครั้ง
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนด 2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตาม
ไว้
ภารกิ จที่ห น่วยงานรั บผิดชอบ เพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมาย
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตาม และผลสัมฤทธิ์กาหนด
ภารกิจที่ หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย จานวน 80 เรื่อง
และผลสัมฤทธิ์กาหนด
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2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา 2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติด ตาม ให้ คาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดู แลการจัด การงานต่างๆ ปรับ ปรุ งแก้ไข และควบคุ มดู แลการจัด การงานต่ างๆ
หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งาน หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งาน
รักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร รักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรีย ม งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรีย ม
เรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง เรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงาน เสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงาน
อื่นๆ งานติ ด ต่อกับ หน่วยงานและบุ คคลต่างๆ งาน อื่นๆ งานติ ด ต่อกั บ หน่ วยงานและบุ คคลต่างๆ งาน
ติด ตามผลงาน เป็ นต้ น เพื่อดูแ ลให้ ง านเป็นไปตาม ติด ตามผลงาน เป็ นต้ น เพื่ อดู แ ลให้ ง านเป็ นไปตาม
ระเบี ย บอย่ า งถู ก ต้ อ ง ทั น เวลาและตรงตามความ ระเบี ย บอย่ า งถู กต้ อ ง ทั น เวลาและตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
ต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ จานวน 1,380 ครั้ง
ควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้ 2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ
งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและสัญญา เพื่อให้
และตามกฎระเบีย บที่ กาหนดไว้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
สูงสุด
และตามกฎระเบีย บที่ กาหนดไว้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ สูงสุด
ควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ จานวน 10 เรื่อง
บริหารงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถสรร 2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ
หา บริ ห ารพั ฒ นาและใช้ ป ระโยชน์ จ ากบุ ค ลากรใน ควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริหารงานให้ อบต.สามารถสรรหา บริหารพัฒนาและ
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภ าพ
ควบคุ ม ดู แ ลงานนโยบายและแผน หรื อ งานจั ด สูงสุด
ระบบงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทาง จานวน 10 ครั้ง
ในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ 2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และ
และควบคุ มดู แ ลงานประชาสัมพั นธ์ เพื่ อให้ เ กิด การ ควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัดระบบงาน
สื่อสารภายในที่ ครอบคลุมทั่ วถึง ชัด เจน และเกิด การ เพื่อให้ อบต.มี แนวทางในการปฏิบั ติง านที่มีเป้ าหมาย
สื่อสารภายนอกที่สร้ างความเข้าใจและภาพลั กษณ์ที่ ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อประชาชนในท้องถิ่น
จานวน 4 ครั้ง
2.11 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ 2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ
และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ เช่น การแจ้ง และควบคุ มดู แ ลงานประชาสั มพั นธ์ เพื่ อให้ เ กิ ด การ
เกิด การแจ้ง ตาย การแจ้ง ย้ายที่อยู่ การจัดท าบัต ร สื่อสารภายในที่ค รอบคลุมทั่วถึง ชัด เจน และเกิด การ
ประจาตั วประชาชน เป็นต้น เพื่ออานวยการให้การ สื่อสารภายนอกที่ส ร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ ดี
ให้บริการประชาชนเป็นไปอย่ างถูกต้อง รวดเร็วและมี ต่อประชาชนในท้องถิ่น
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 24 ครั้ง
2.12 ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ วยงานหรื อองค์ ก ร 2.11 ติ ด ต่ อประสานงานกั บ หน่ ว ยงานหรื อองค์ ก ร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมื อ หรื อบูรณาการงานให้เกิด ผลสัมฤทธิ์แ ละเป็ น ร่วมมือ หรือบู รณาการงานให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น จานวน 20 หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน 2.13 ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จานวน 30 ครั้ง
ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติร าชการเกิด 3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติร าชการเกิ ด
บัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต ามที่ จานวน 5 ครั้ง
กาหนด
[พิมพ์ขอ้ ความ]

48

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
3.3 ให้ค าปรึกษาแนะนา ปรั บ ปรุง และพั ฒ นาการ 3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ให้ เ กิ ด บัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต ามที่
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
กาหนด
4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของ จานวน 77 โครงการ
หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ 3.3 ให้ ค าปรึกษาแนะนา ปรั บปรุ ง และพั ฒ นาการ
เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ให้ เ กิ ด
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ทรั พ ยากรของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ด้ า น จานวน 11 คน / 6,000 ครั้ง
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
เพื่อให้ก ารทางานเกิด ประสิทธิ ภ าพคุ้มค่า และบรรลุ 4.1 วางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดย หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
อาจพิ จารณาน างบ ปร ะ มาณที่ ได้ รั บจั ดส รร ม า เป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
ดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
จานวน 77 โครงการ
4.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ 4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และ ทรั พ ยากรของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ด้ า น
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ ในการทางาน
เพื่ อให้ก ารทางานเกิด ประสิ ทธิ ภ าพคุ้ มค่ า และบรรลุ
เป้าหมายของ อบต. โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
จานวน 6 ครั้ง
4.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 77 โครงการ
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
( ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัย
จราจร ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิ เคราะห์ และประมวลนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการ
กาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
1.2 รวบรวมข้ อมู ล และศึ กษาวิ เ คราะห์ เ บื้ องต้ น
เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก และแผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อ
ช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม วิเ คราะห์ และประมวลนโยบายของ
รัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม
เพื่ อนามาสรุป เสนอประกอบการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร
จานวน 2 ครั้ง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล และศึ กษาวิ เ คราะห์ เ บื้ องต้ น
เกี่ย วกั บภารกิ จหลักและแผนกลยุท ธ์ของ อบต. หรื อ
ทิศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง เพื่ อ
วางแผนกาหนดแผนการปฏิ บั ติ ง านหรื อโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
จานวน 2 ครั้ง
1.3 วิเคราะห์นโยบายของ อบต. หรือนโยบาย แผนงาน
และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
และเสนอข้อคิ ดเห็ น เพื่อช่ วยจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนพัฒนา 4 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จานวน 2 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตาม 1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อมู ล การ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อมู ล การ และสั งคม เพื่ อเป็ นข้ อมูล สาหรั บ การจั ด ท าแผนงาน
ดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือกาหนดยุทธศาสตร์
และสั ง คม เพื่ อเป็ นข้อมู ลสาหรั บ การจัด ท าแผนงาน จานวน 1 ครั้ง
หรือกาหนดยุทธศาสตร์
1.5 ศึ กษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างยุ ทธศาสตร์
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ เพื่อ
และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการต่างๆ เพื่อ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลั กดั น
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลั กดั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย ตลอดจนการติ ด ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย ตลอดจนการติ ด ตาม ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
จานวน 2 ครั้ง
1.6 ประสานและรวบรวมข้ อมูลที่ จาเป็นต่างๆ เพื่ อ 1.6 ประสานและรวบรวมข้ อมูล ที่จาเป็ นต่ างๆ เพื่ อ
ประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพ ประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) และเครื่ องมื อ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) และเครื่ องมื อ
วิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการ วิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณ (Performance Assessment ใช้ จ่า ยงบประมาณ (Performance Assessment
Rating Tool-PART)
Rating Tool-PART)
1.7 ประสานและรวบรวมข้ อมู ลจากหน่ วยงานต่ างๆ จานวน 1 ครั้ง
ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่ อนาไป 1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัด ในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปจัดทา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของ
1.8 ศึกษา สารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ อบต.
วิ เ คราะห์ วิ จัย และจั ด ท าเอกสารรายงานต่ าง ๆ จานวน 20 หน่วยงาน
ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการจราจร เพื่ อนามาประกอบในการวางแผนและ
ดาเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
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1.9 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้ าง และ 1.8 ช่วยดาเนิ นการสารวจ ค านวณโครงสร้าง และ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอานวย ประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รวมทั้งประมาณการ
ความสะดวกในระบบขนส่ งสาธารณะทางบก รวมทั้ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากการก่ อสร้ างนั้ น เพื่ อให้
ประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น สอดคล้องกั บงบประมาณที่ได้รับ และจัดหาแนวทางใน
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ และจั ด หา การบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จานวน 19 โครงการ
1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการ 1.9 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจาก
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้าน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก
การจราจรทั้ง ทางบกและทางน้า เพื่อให้ถู กต้ องตาม นโยบายขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และจาก
กฎหมายที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ และ
1.11 ช่ วยพั ฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมู ล แผนพัฒนา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ อบต.
เกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัด ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
ระเบียบจราจร
จานวน 2 ครั้ง
1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้ง 2. ด้านการวางแผน
จากผลการดาเนินงานที่ผ่ านมา จากสภาวะภายนอก 2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวาง
จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจาก แผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
หน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุท ธศาสตร์และ ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจาปีขององค์กร จานวน 10 ครั้ง
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เ หมาะสมและเป็ น ประโยชน์ 2.2 วางแผนและร่ วมด าเนิ นการในคณะกรรมการใน
สูงสุดต่อพื้นที่
ระดั บชุ มชน และองค์กร ในโครงการของหน่ วยงาน
2. ด้านการวางแผน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการ จานวน 8 โครงการ
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ 2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบ
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ที่ ประมาฯรายจ่ายประจาปี
กาหนด
จานวน 1 ครั้ง
2.2 วางแผนและร่ วมดาเนินการในคณะกรรมการใน
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ระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดในโครงการของ 3. ด้านการประสานงาน
หน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบ ที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ
ประมาฯรายจ่ายประจาปี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
จานวน 120 ครั้ง
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
ทีมงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ แก่ บุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อสร้ างความ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เข้ าใจหรื อความร่ วมมื อในการด าเนิ นงานตามที่ ไ ด้ รั บ
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง มอบหมาย
แก่ บุ ค คลหรือหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อสร้ างความ จานวน 15 ครั้ง
เข้ าใจหรื อความร่ วมมื อในการดาเนินงานตามที่ไ ด้ รั บ 4. ด้านการบริการ
มอบหมาย
4.1 รวบรวมข้ อมู ล เพื่อเผยแพร่แ ละถ่ายทอดองค์
4. ด้านการบริการ
ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
4.1 รวบรวมข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ จานวน 9 ครั้ง
ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่อง ต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน หรืองานในหน้าที่
ต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองานการจราจร และงานอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อแก้ปัญหาในการ
เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัย จานวน 60 ครั้ง
ด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการค้ นคว้าวิจัย 4.3 จัด เก็บข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดท า
และให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วน แผนพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการข้อมูลกับ
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ครั้ง
5. งานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 เรื่อง
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักพัฒนาชุมชน
(ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านวิ ช าการพั ฒ นาชุ มชน ซึ่ ง มี ลักษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ มชน ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและ
สุข าภิ บ าล การปกครองท้ องถิ่ นและความเจริ ญด้ าน
อื่นๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
ท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติ งานในฐานะผู้ปฏิ บัติง านระดับ ต้น ที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานงานวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ นตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทา
แผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิ เคราะห์ วิ จัย ด้านพั ฒนาชุ มชน เพื่ อ
กาหนดมาตรการและกลไกในการพั ฒนาและส่ ง เสริ ม

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทา
แผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน
ประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
จานวน 6 หมู่บ้าน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านพัฒนาชุ มชน เพื่ อ
กาหนดมาตรการและกลไกในการพั ฒ นาและส่ง เสริ ม
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริ ม
ความเข้ มแข็ ง สมดุ ล และมั่ นคงของเศรษฐกิ จชุ มชน
ระดับ ฐานราก รวมทั้ งในการพั ฒนารู ปแบบ วิ ธีการ
พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
จานวน 6 หมู่บ้าน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญ หาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ย วข้องในงานพัฒนาชุ มชน เพื่อหาแนวทางป้องกั น
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จานวน 12 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน การส่ ง เสริ ม 1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูล
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ สารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริม ชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนด
ความเข้ มแข็ง สมดุล และมั่ นคงของเศรษฐกิจชุ มชน แนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
ระดั บฐานราก รวมทั้ งในการพัฒ นารู ปแบบ วิธีการ จานวน 1 ครั้ง
พัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในการ
เกี่ยวข้ องในงานพัฒ นาชุมชน เพื่ อหาแนวทางป้องกั น พัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จานวน 6 ครั้ง
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูล 1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน
สารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม
ชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนด ได้มาตรฐาน
แนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
จานวน 1 ครั้ง
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ 1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และ
ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความสมดุลในการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
พัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ การจัดการความรู้ของชุมชน
ฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
จานวน 6 ครั้ง
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน 1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้และการมี
เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชน
ได้มาตรฐาน
ในชุ มชนสามารถจั ด ท าแผนชุ มชน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบ ต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
การจัดการความรู้ของชุมชน
ในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมี จานวน 6 ครั้ง
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในรู ป แบบต่ า ง ๆเพื่ อ ให้
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ประชาชนในชุมชนสามารถจั ดท าแผนชุมชน รวมทั้ ง 1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไข องค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อ
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจน ส่งเสริ มประชาชนให้ มีความสนใจ ความเข้าใจ และ
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่ม จานวน 6 หมู่บ้าน
องค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่ายประชาชน เพื่อ 1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมประชาชนให้มีค วามสนใจ ความเข้าใจ และ อย่างใกล้ชิ ด ให้ คาแนะนาและฝึกอบรมประชาชนใน
ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ ม
1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น ผลผลิ ตและเพิ่มรายได้ต่ อครอบครั วในด้านการเกษตร
อย่างใกล้ ชิด ให้ คาแนะนาและฝึ กอบรมประชาชนใน และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่ม จานวน 3 ครั้ง
ผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตร 1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติด
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ยยัง
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ ชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มี
ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้ เช่น เบี้ย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ จานวน 574 คน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสม
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสม แก่ป ระชาชนในชุ มชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ สามารถเพิ่ ม
แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่ มอาชีพ สามารถเพิ่ ม ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
จานวน 10 ครั้ง
1.13 จั ด ท าโครงการและงบประมาณ รวมถึ ง
ดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผล
การจัดกิ จกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน เช่ น
กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพ
ติด เป็นต้น
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1.14 สารวจ และจั ดเก็ บข้ อมูล ในการพัฒ นาชุ มชน 1.13 จั ด ท าโครงการและงบประมาณ รวมถึ ง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนามาวางแผน ดาเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และประเมินผล
ในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุน โครงการครอบครั ว อบอุ่ น โครงการแข่ งกี ฬารวมพล
ผู้นาชุ มชนหรื อกรรมการชุ มชน เพื่ อให้ รู้ ถึ ง บทบาท ต าบลไร่ โ คก กิ จกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก และเยาวชน
หน้ าที่ แ ละเกิ ด การพั ฒ นาศั กยภาพให้ ส ามารถพั ฒ นา โครงการป้องกันโรคเอดส์ เพศศึกษา และป้องกัน ยาเสพ
ชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ติด กิจกรรมเกี่ย วกั บผู้ สูง อายุ ผู้ ป่วยเรื้อรัง ผู้ ป่วยติ ด
1.16 ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครอง เตียง โครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีตลาดจาหน่ายสินค้าที่ จานวน 13 โครงการ
เป็นธรรม
1.14 ส ารวจ และจัด เก็ บข้ อมู ลในการพัฒ นาชุมชน
1.17 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนามาวางแผน
ในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อ ในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
เกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
จานวน 6 หมู่บ้าน
1.18 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุน
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ผู้ นาชุ มชนหรื อ กรรมการชุ ม ชน เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง บทบาท
ชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี หน้ าที่ แ ละเกิ ด การพั ฒ นาศั กยภาพให้ ส ามารถพั ฒ นา
ประสิทธิภาพสูงสุด
ชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
จานวน 6 ครั้ง
วางแผนการทางานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว ม 1.16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคม
ด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ ในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนเงินออมวันละบาท กองทุน
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 2 โครงการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง 1.17 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
หรื อ ความร่ ว มมื อ ในการดาเนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ ชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
มอบหมาย
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ด้านการบริการ
จานวน 230 วัน
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงาน 2. ด้านการวางแผน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บุ ค คลที่ ส นใจเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละ
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ และโครงการ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ ในส่ วนราชการ/กอง และงานอื่ นๆที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ส่วนรวม
ร่วมด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรื อ
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ เพื่ อให้การด าเนิ นงานเป็นไปตามเป้าหมาย
การดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ที่ อบต.กาหนด
ภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร จานวน 80 โครงการ
ชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
ที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 230 วัน
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
หรื อ ความร่ ว มมื อ ในการดาเนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
จานวน 60 ครั้ง
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บุ ค คลที่ ส นใจเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่วนรวม
จานวน 165 คน
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร
ชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน

จานวน 20 ครั้ง
5. งานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 เรื่อง
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ส่วนราชการ
/ ตาแหน่ง
สานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
(ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บริหารทรัพยากรบุค คลของ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ง มี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง
การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุม
และส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทา
ทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออก
จากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติ งานในฐานะผู้ป ฏิบั ติ งานระดั บ ต้น ที่ต้ องใช้ค วามรู้
ความสามารถทางวิ ชาการ ในการท างาน ปฏิบัติ งานด้ านการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวาง
ระบบ การจั ดท ามาตรฐานหรือหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทา
ระบบสารสนเทศ ทะเบี ย นประวั ติ เพื่ อให้ เ ป็ นปั จจุ บั นและ
ประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา รวบรวม และวิเ คราะห์ ข้อมูล เพื่ อ
ประกอบการวางระบบ การจั ด ท ามาตรฐานหรื อ
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกั บการบริหารทรั พยากรบุ คคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 230 วัน
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล
บุค คล จั ด ท าระบบสารสนเทศ ทะเบี ยนประวั ติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และประกอบการด าเนิ น งาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
จานวน 28 คน
1.3 ศึ กษา รวบรวม และวิเ คราะห์ ข้อมูล เพื่ อ
ประกอบการกาหนดความต้องการและ ความจาเป็น
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผนทาง
ก้าวหน้ าในอาชี พ การจัด หลักสู ตร การถ่ ายทอด
ความรู้ รวมถึง การวางแผนและเสนอแนะนโยบาย
หรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น และแผนการจั ด สรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
จานวน 2 ครั้ง (230 วัน)

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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1.3 ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการ 1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนก
กาหนดความต้องการและ ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากร ตาแหน่ง และประเมินผลกาลัง คนต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง
บุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การ เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ถ่ายทอดความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผน หน้าที่ ความรับผิ ดชอบของแต่ล ะหน่ วยงานและการ
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แบ่ง งานภายในให้มีประสิทธิ ภาพ เป็นธรรม และ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
และการฝึกอบรม
ท้องถิ่น
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและ จานวน 1 ครั้ง
ประเมินผลกาลังคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทา 1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่ อ
โครงสร้างองค์ กร โครงสร้ างหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบของแต่ ล ะ ประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผนอัตรา
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีป ระสิ ทธิภาพ เป็นธรรม กาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2 ครั้ง
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการ 1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อมูล ด้านการ
กาหนดตาแหน่ง และการวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครอง จัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของ
ส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้อง
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทาหน้าที่ความ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและ
รับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับ เหมาะสม ในหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
ตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ ตาแหน่งงาน
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่ง จานวน 2 ครั้ง
งาน
1.7 ศึ กษา รวบรวม และวิเ คราะห์ ข้อมูล เพื่ อ
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวาง ประกอบการวางหลั กเกณฑ์ ก ารบริ ห าร ผลการ
หลั กเกณฑ์ การบริ ห าร ผลการปฏิ บั ติ ง าน และการบริ ห าร ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
จานวน 2 ครั้ง
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อ
ประกอบการดาเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.8 ศึ กษา รวบรวม ตรวจสอบข้ อมู ล ถ้ อยค า
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่ ข้อเท็ จจริ ง เพื่อประกอบการดาเนินการ ทางวินัย
การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การรักษาวินัยและจรรยา
การเลื่ อนระดั บ เป็ น ต้ น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ค วามรู้ จานวน 2 ครั้ง
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึ กษา วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เพื่ อพั ฒ นาระบบ
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ จานวน 1 ครั้ง
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.10 ดาเนินการเกี่ ยวกั บกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
2. ด้านการวางแผน
สอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การ
วางแผนการท างานที่รับผิด ชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทา เลื่อนขั้นค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่น ๆ
งานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม จานวน 18 ครั้ง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
3. ด้านการประสานงาน
กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ งาน
3.1 ประสานการทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
หรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิ ดความร่วมมือและผลสั มฤทธิ์ต ามที่ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กาหนด
จานวน 230 วัน
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล 2. ด้านการวางแผน
หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวาง
ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนการทางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้
4. ด้านการบริการ
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แ จง ตอบปั ญหาเบื้ องต้นแก่ห น่วยงานที่ กาหนด
เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ จานวน 10 ครั้ง
ประชาชนทั่วไป เกี่ย วกับ การบริห ารและการพั ฒนาทรั พยากร
บุคคล เพื่ อสร้างความเข้ าใจและสนับ สนุนงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร 3. ด้านการประสานงาน
บุ ค คล เพื่ อสนั บ สนุ นภารกิ จของบุ ค คลหรื อ หน่ วยงานและใช้ 3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่ อให้ เกิดความ
มาตรการต่าง ๆ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.3 ดาเนินการจัดสวั สดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมใน จานวน 20 หน่วยงาน
การทางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 920 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาแนะนา ชี้แ จง ตอบปัญ หาเบื้องต้ นแก่
หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ อง ข้าราชการ พนั กงานหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการ
บริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พยากรบุ ค คล เพื่ อสร้ าง
ความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของ อบต.
จานวน 24 ครั้ง
4.2 ให้บ ริ การข้ อมู ล เกี่ ย วกับ การบริ ห ารและการ
พัฒ นาทรั พ ยากรบุค คล เพื่อสนั บสนุ นภารกิจของ
บุค คลหรื อ หน่ วยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ต่าง ๆ
จานวน 10 ครั้ง
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4.3 ด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและการส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จานวน 2 กิจกรรม
5. งานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง หรื อ งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 กิจกรรม/โครงการ
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
เจ้าพนักงานธุรการ
ประเภท ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การร่ า ง โต้ต อบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ ในทรัพ ย์สิ นของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ พัส ดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล การรวบรวมข้อมูลหรื อจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์ เอกสาร จดหมาย และหนั ง สือราชการต่ างๆ การ
เตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร
ทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 2,884 เรื่อง
2) การส่ง และการลงทะเบียน ส่งหนังสือ
จานวน 1,134 เรื่อง
3) การจั ด ท าบั นทึ ก ภายในส่ ว นราชการ การ
ลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 850 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมคาสั่ง ของ อบต.
จานวน 645 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมประกาศ ของ อบต.
จานวน 56 เรื่อง
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล
การจั ด ท าฎี กาเบิกจ่ ายเงิ น และการพิ มพ์ เ อกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้ ว ยความสะดวกเรี ย บร้ อ ยตรงตามเป้ า หมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 140 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-
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ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมี หลักฐานตรวจสอบ 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ
ได้
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
1.2 จั ดเก็บเอกสาร หนัง สือราชการ หลักฐานหนั งสือ ตาม เป็นหลักฐานทางราชการ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง จานวน 10 เรื่อง
ราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลง
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติ เวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่ ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐาน
เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสา ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสา
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ จานวน 28 คน
และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่า 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถู กต้ องของ
เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก เอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อผิดพลาด
การด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าเอกสารทั้ ง หมดมี
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน ความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
หรือระเบียบวิธีปฏิบั ติ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง จานวน 1,984 เรื่อง
รับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร หนั ง สื อเวี ย น หรื อระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ เพื่ อแจ้ ง ให้
สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการ
ครุ ภั ณฑ์ การจั ด ท าทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ์ การดู แ ลรั กษา ต่างๆ ต่อไป
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ จานวน 800 เรื่อง
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ 1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็ บ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจ รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียน
รับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ พัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
ตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน และอาคารสถานที่เ ป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หลักฐานในการประชุม
จานวน 230 วัน
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
การปฏิบัติงาน
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อ จานวน 1 ครั้ง
เปิด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ ผู้ที่ต้ องการข้ อมู ล 1.8 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
ข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จานวน 140 ครั้ง
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วน 1.9 ช่วยการบันทึกการประชุมสภา อบต. และจัดทา
งานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ รายงานการประชุ ม และบั น ทึ ก การประชุ ม ของ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม ผู้บริหาร และพนักงาน และจัดทารายงานการประชุม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย หลักฐานในการประชุม
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน จานวน 29 ครั้ง
บริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน 1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่
งบประมาณ งานประชาสั มพั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การฝึ ก อบรมสั ม มนา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นิทรรศการ และโครงการต่ างๆ เพื่อให้ เอกสารที่
2. ด้านการบริการ
ถูกต้อง ครบถ้ วน และพร้ อมใช้ ในการดาเนินงาน
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความ จานวน 77 โครงการ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียม
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ เอกสารเพื่ อเปิ ด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่ าวสาร
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปด้วยความ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารรั บ ทราบข้ อ มู ล
ราบรื่น
ข่าวสาร
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะ จานวน 2 ครั้ง
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นาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงาน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ กับ ทุ กส่วนงานของหน่ วยงาน ในเรื่ องการประชุ ม
ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ ไ ด้ รั บ และการด าเนิ นงานต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
มอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกาหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 230 วัน
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสั ม พั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
1.13 การดูแลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของ อบต.
ได้แก่ การจัดทาเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุง ข้อมูลใน
เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ค
จานวน 200 เรื่อง
1.14 การจัดทาวรสาร อบต.รายปี และรายไตรมาส
จานวน 5 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร
ประชาชน ผู้ที่ มาติ ด ต่อ และหน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2.2 ติดต่ อประสานงานกับ บุคคลภายในหน่วยงาน
เดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 10 หน่วยงาน
2.3 ให้บริ การข้อมู ลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 80 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานการช่วยเหลืองานด้านบุคคล งานการ
ช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
งานด้านพัฒนาชุมชน การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลาง ด้านการบันทึก
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงงานกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ของ อบต. เป็นต้น
จานวน 20 เรื่อง
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
2

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุร การและงาน
สารบรรณ ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การร่ าง โต้ต อบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ ในทรัพ ย์สิ นของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ พัส ดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์ เอกสาร จดหมาย และหนั ง สือราชการต่ างๆ การ
เตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร
ทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 2,884 เรื่อง
2) การส่ง และการลงทะเบียน ส่งหนังสือ
จานวน 1,134 เรื่อง
3) การจั ด ท าบั นทึ ก ภายในส่ ว นราชการ การ
ลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 850 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมคาสั่ง ของ อบต.
จานวน 645 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมประกาศ ของ อบต.
จานวน 56 เรื่อง
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล
การจั ด ท าฎี กาเบิกจ่ ายเงิ น และการพิ มพ์ เ อกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้ ว ยความสะดวกเรี ย บร้ อ ยตรงตามเป้ า หมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 140 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

2
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ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบ 1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ
ได้
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
1.2 จั ดเก็บเอกสาร หนัง สือราชการ หลักฐานหนั งสือ ตาม เป็นหลักฐานทางราชการ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง จานวน 10 เรื่อง
ราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลง
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติ เวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่ ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐาน
เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสา ตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่ อการค้นหาสา
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ จานวน 28 คน
และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่า 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถู กต้ องของ
เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก เอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อผิดพลาด
การด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าเอกสารทั้ ง หมดมี
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน ความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
หรือระเบียบวิธีปฏิบั ติ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง จานวน 1,984 เรื่อง
รับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร หนั ง สื อเวี ย น หรื อระเบี ย บวิ ธีป ฏิ บัติ เพื่ อแจ้ ง ให้
สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการ
ครุ ภั ณฑ์ การจั ด ท าทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ์ การดู แ ลรั กษา ต่างๆ ต่อไป
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ จานวน 800 เรื่อง
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ 1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็ บ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจ รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียน
รับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ พัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
ตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน และอาคารสถานที่เ ป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หลักฐานในการประชุม
จานวน 230 วัน
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
การปฏิบัติงาน
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อ จานวน 1 ครั้ง
เปิด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ ผู้ที่ต้ องการข้ อมู ล 1.8 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
ข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จานวน 140 ครั้ง
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วน 1.9 ช่วยการบันทึกการประชุมสภา อบต. และจัดทา
งานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ รายงานการประชุ ม และบั น ทึ ก การประชุ ม ของ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม ผู้บริหาร และพนักงาน และจัดทารายงานการประชุม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย หลักฐานในการประชุม
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน จานวน 29 ครั้ง
บริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน 1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่
งบประมาณ งานประชาสั มพั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การฝึ ก อบรมสั ม มนา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นิทรรศการ และโครงการต่ างๆ เพื่อให้ เอกสารที่
2. ด้านการบริการ
ถูกต้อง ครบถ้ วน และพร้ อมใช้ ในการดาเนินงาน
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความ จานวน 77 โครงการ
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียม
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ เอกสารเพื่ อเปิ ด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่ าวสาร
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปด้วยความ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารรั บ ทราบข้ อ มู ล
ราบรื่น
ข่าวสาร
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะ จานวน 2 ครั้ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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นาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงาน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ กับ ทุ กส่วนงานของหน่ วยงาน ในเรื่ องการประชุ ม
ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ ไ ด้ รั บ และการด าเนิ นงานต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
มอบหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกาหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 230 วัน
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสั ม พั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
1.13 การดูแลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของ อบต.
ได้แก่ การจัดทาเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ค
จานวน 200 เรื่อง
1.14 การจัดทาวรสาร อบต.รายปี และรายไตรมาส
จานวน 5 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร
ประชาชน ผู้ที่ มาติ ด ต่อ และหน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2.2 ติดต่ อประสานงานกับ บุคคลภายในหน่วยงาน
เดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 10 หน่วยงาน
2.3 ให้บริ การข้อมู ลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 80 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานการช่วยเหลืองานด้านบุคคล งานการ
ช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
งานด้านพัฒนาชุมชน การบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลาง ด้านการบันทึก
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงงานกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ของ อบต. เป็นต้น
จานวน 20 เรื่อง
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มที ักษะ)

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
และแก้ ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ รถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่โคก
จานวน 2,688 ครั้ง
- งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
จานวน 936 ครั้ง
ปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
1. งานปฏิ บัติหน้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่ -งานแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
และเช็คสภาพรถยนต์
โคก
จานวน 936 ครั้ง
2. งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
3. งานแก้ไ ขข้อขั ดข้ องเล็กๆ น้ อยๆ ในการใช้ รถยนต์ และเช็ ค - จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
จานวน 3,285 ครั้ง
สภาพรถยนต์
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
จานวน 200 ครั้ง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
และแก้ ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ รถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มที ักษะ)
(พนักงานขับรถบรรทุกน้า เดิม)

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ง านขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุ ง รั ก ษาและแก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ของ
เครื่อ งจักรกลขนาดเบาชนิดใด ชนิดหนึ่ง ตามรายละเอียด
แนบท้ายมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ ง านขั บ เครื่ อ งจั ก รกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุ ง รั ก ษาและแก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง เล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ของ
เครื่อ งจักรกลขนาดเบาชนิดใด ชนิดหนึ่ง ตามรายละเอียด
แนบท้ายมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนี้ และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-งานปฏิบัตหิ น้าที่ขบั เครือ่ งจักรกลขนาด
เบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
จานวน 792 ครั้ง
-งานบารุงรักษา ทาความสะอาด
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถ
กระเช้า)
จานวน 96 ครั้ง
-งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของ
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถ
กระเช้า)
จานวน 96 ครั้ง
- จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้
เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถ
กระเช้า)
จานวน 264 ครั้ง
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั
มอบหมาย
จานวน 108 ครั้ง

-

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
ภารโรง

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการใน
สานักงานและนอกสถานทีห่ รืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. เปิด – ปิด สานักงาน
จานวน 365 ครั้ง
2. ทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการ
จานวน 365 ครั้ง
3. ปฏิบัติงานตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชา
มอบหมาย จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
สานักปลัด
คนงาน

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
2

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
1) งานช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. จานวน 134 โครงการ
2) งานที่ต้องใช้แรงงานอื่น ๆ ของส่วน
ราชการ เช่น ยกโต๊ะ เก้าอี้ ยกของต่าง ๆ
งานซ่อมแซม บารุงรักษา งานพัฒนาด้าน
ความสะอาด เป็นต้น จานวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชา
มอบหมาย จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

2
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)
(ประเภท
อานวยการท้องถิ่น
ระดับ ต้น)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ มถึ ง ต าแหน่ ง ต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ทางด้ า นบริ ห ารงานคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ
ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการ
บริหารงานคลัง หลายด้าน เช่ น งานการคลั ง งาน
การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งาน
ธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ งานจัดระบบงาน งาน
บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ าย
ปฏิ บั ติ งานเกี่ย วกั บการเสนอแนะและให้ ค าปรึ กษา
แนะนา การทาความเห็นและสรุปรายงาน ดาเนินการ
เกี่ ย วกั บการ อนุ ญาตที่ เป็ นอ านาจหน้ าที่ ของ
หน่ วยงานการคลั ง เก็บ รั กษาทรั พ ย์สิ นที่ มีค่ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และปฏิบัติห น้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั วหน้ าหน่ ว ยงานระดั บ กองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะ
หัวหน้ าฝ่าย ที่ มีลั กษณะงานเกี่ ยวกั บ การวางแผน
บริหารจัดการ อานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย

1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดวิ สั ยทั ศน์ พันธกิจ ยุท ธศาสตร์แ ละ
เป้ าหมายแนวทางด้านการคลั ง เพื่ อวางแผนและ
จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
จานวน 1 ครั้ง
1.2 ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ข อง
หน่ วยงานด้านงานการคลัง งานการเงิ นและบั ญ ชี
งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการ
พัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและ
แผนกลยุทธ์
จานวน 12 ครั้ง
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้
เป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
จานวน 958 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ 1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวม
แก้ไขปัญหาในงานด้ านการคลังขององค์กรปกครอง ข้อมู ล สถิ ติ ด้ า นการเงิ น การคลั ง และงบประมาณ
ส่วนท้ องถิ่น ที่มีหน้าที่ ความรับผิด ชอบ ความยาก รวมทั้ ง เสนอแนวทางพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก โดยปกครองผู้ ระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม
อยู่ใต้บังคับบัญชามากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
อื่นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ของหน่วยงานตามที่กาหนด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
จานวน 2 ครั้ง
1. ด้านแผนงาน
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภ าษี จัดหาพัสดุ
1.1 กาหนดวิ สั ยทั ศน์ พันธกิจ ยุท ธศาสตร์แ ละ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ
เป้ าหมายแนวทางด้านการคลั ง เพื่ อวางแผนและ ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน
จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
และการจ่ า ยเงิ น เป็ น ไปตามงบประมาณรายจ่ า ย
1.2 ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการ ประจาปี
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ข อง จานวน 1 ครั้ง
หน่ วยงานด้านงานการคลัง งานการเงิ นและบั ญ ชี 1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ
งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงานการ แนวทางพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านหรื อระบบงานของ
พัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนใน หน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า น
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและ งบประมาณ บุคลากร และเวลา
แผนกลยุทธ์
จานวน 1 ครั้ง
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้ 1.7 วางแผนการตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงิน
เป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการ งบกลาง เงินอุ ด หนุ นอุ ดหนุ น เพื่ อให้ เ ป็ นไปตาม
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและ จานวน 10 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวม
ข้อมู ล สถิ ติ ด้ านการเงิ น การคลั ง และงบประมาณ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
รวมทั้ ง เสนอแนวทางพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านหรื อ 2. ด้านบริหารงาน
ระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม 2.1 จั ดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติ ร าชการของ
ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
ของหน่วยงานตามที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภ าษี จัดหาพัสดุ จานวน 1 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพ 2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้
ในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการจ่ า ยเงิ น เป็ น ไปตามงบประมาณรายจ่ า ย กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
ประจาปี
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอ จานวน 1,000 ครั้ง
แนวทางพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านหรื อระบบง านของ 2.3 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนิ นการต่างๆ
หน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้ ตามภารกิ จที่ ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ บ รรลุ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ทางด้ า น เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
จานวน 958 เรื่อง
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่ายขาด 2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการเงินการ ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค
คลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบการด าเนิ นการใช้ จ่ ายเงิ นงบกลาง เงิ น จานวน 1 ครั้ง
อุ ด หนุ น อุ ด หนุ น เพื่ อให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บและ 2.5 ร่ วมกาหนดรายจ่ายของหน่ วยงานเพื่อให้ เกิ ด
หนังสือสั่งการ
การประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
2. ด้านบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 จั ดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติ ร าชการของ จานวน 25 ครั้ง
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ 2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์ ทาความเห็ นและตรวจสอบงานการคลั ง
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ หลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี
คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานการจัด เก็บ รายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และ
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กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
รับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการ
2.3 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนิ นการต่างๆ เบิ กจ่ าย งานการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ นที่ มีค่ าและ
ตามภารกิ จที่ ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ บ รรลุ หลั ก ฐานแทนตั ว เงิ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ควบคุ ม การ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตาม
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสูงสุด
ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค จานวน 1,000 เรื่อง
เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
2.7 ควบคุ มดู แ ล ตรวจสอบและจั ด ท ารายงาน
2.5 ร่ วมกาหนดรายจ่ายของหน่ วยงานเพื่อให้ เกิ ด การเงิ น การบั ญ ชี ต่ า งๆ รายงานการปฏิ บั ติ ง าน
การประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป รายงานประเมิ นผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ หรื อ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
วิเคราะห์ ทาความเห็ นและตรวจสอบงานการคลั ง จานวน 230 วัน
หลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญ ชี 2.8 ควบคุ มดูแลการดาเนิ นการให้ มีการชาระภาษี
งานการจัด เก็บ รายได้ งานรวบรวมข้อมูล สถิติ และ และค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งาน เก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ
รับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุมการ สูงสุด
เบิ กจ่ าย งานการเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ นที่ มีค่ าและ จานวน 230 วัน
หลั ก ฐานแทนตั ว เงิ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ควบคุ ม การ 2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภ าพ ถูกต้องและเป็นไปตาม และการจั ด จ้ างเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นการเป็ นไปอย่ า ง
กฎระเบียบสูงสุด
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุ มดู แ ล ตรวจสอบและจั ด ท ารายงาน จานวน 230 วัน
การเงิ น การบั ญ ชี ต่ า งๆ รายงานการปฏิ บั ติ ง าน 2.10 ควบคุ มและตรวจจ่ ายเงิ นตามฎี ก า หรื อ
รายงานประเมิ นผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ หรื อ ควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และการนาส่ง
รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ เงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่ าง
กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
ถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
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2.8 ควบคุ มดูแลการดาเนิ นการให้ มีการชาระภาษี จานวน 958 เรื่อง
และค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถ 2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูล ทางด้ านการคลั ง
เก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ การเงิ น การบั ญ ชี แ ละการงบประมาณเพื่ อนาไป
สูงสุด
ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการ
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการจั ด จ้ างเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ นการเป็ นไปอย่ า ง จานวน 1 ครั้ง
ถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานหรือองค์กร
2.10 ควบคุ มและตรวจจ่ ายเงิ นตามฎี ก า หรื อ ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และการนาส่ง ร่วมมือหรือบู รณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็ น
เงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่ าง ประโยชน์ต่อประชาชน
ถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 หน่วยงาน
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูล ทางด้ านการคลั ง 2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการ
การเงิ น การบั ญ ชี แ ละการงบประมาณเพื่ อนาไป ตามภารกิ จที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เช่ น เป็นกรรมการ
ประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการ รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภารกิจ
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานหรือองค์กร ดังกล่าวเป็นไปตามวัต ถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ อย่ างมี
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ ประสิทธิภาพสูงสุด
ร่วมมือหรือบู รณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็ น จานวน 20 เรื่อง
ประโยชน์ต่อประชาชน
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการ 3.1 จั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่นเป็นกรรมการรักษา หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
เงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจ งบประมาณเพื่ อให้ ปฏิ บัติ ร าชการเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
รับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้ภ ารกิจดังกล่าว และความคุ้มค่า
เป็ นไป ต ามวั ต ถุ ป ร ะ สง ค์ ที่ ก าห นด ไว้ อย่ าง มี จานวน 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.2 ติ ด ตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ ใ น
3.1 จั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ น บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ องกั บ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานและบรรลุเป้ าหมายและ
งบประมาณเพื่ อให้ ป ฏิ บั ติ ร าชกรเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
และความคุ้มค่า
จานวน 958 เรื่อง
3.2 ติ ด ตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ ใ น 3.3 ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุง และพัฒนาการ
บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ องกั บ ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานและบรรลุเป้ าหมายและ ความสามารถและสมรรถนะที่ เ หมาะสมกั บ งานที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ปฏิบัติ
3.3 ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุง และพัฒนาการ จานวน 20 ครั้ง
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี 3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติร าชการ
ความสามารถและสมรรถนะที่ เ หมาะสมกั บ งานที่ ของบุ คลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมี
ปฏิบัติ
ความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติร าชการ อานาจให้ เ จ้ า หน้ าที่ ที่ มีลั กษณะงานสอดคล้ องหรื อ
ของบุ คลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและมี เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง
ความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบ เพื่อให้ การด าเนินงานเกิ ดความคล่องตัวและมีความ
อานาจให้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่ มีลั กษณะงานสอดคล้ องหรื อ ต่อเนื่อง
เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกตาแหน่ง จานวน 2 ครั้ง
เพื่อให้ การด าเนินงานเกิ ดความคล่องตัวและมีความ 3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือ
ต่อเนื่อง
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พั ฒ นา
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือ เจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ วยงานที่ กากั บ ให้ มีค วามเชี่ ย วชาญ
ถ่ า ยทอดความรู้ แ ก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พั ฒ นา และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
เจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ วยงานที่ กากั บ ให้ มีค วามเชี่ ย วชาญ อย่างยั่งยืน
และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน จานวน 5 ครั้ง
อย่างยั่งยืน
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรั พยากร 4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ทรั พยากร
และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พั นธกิ จ และเป็นไปตามเป้ าหมายของ นโยบาย พั นธกิ จ และเป็นไปตามเป้ าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ จานวน 1 ครั้ง
งบประมาณ เพื่อให้เกิด ประสิทธิ ภ าพ ความคุ้มค่ า 4.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด งบประมาณ เพื่อให้เกิด ประสิทธิ ภ าพ ความคุ้มค่ า
ไว้
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
4.3 ควบคุ ม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการ ไว้
เกี่ย วกับ งบประมาณ การเงิ น การคลัง และวัส ดุ จานวน 230 วัน
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และเป็นไป 4.3 ควบคุ ม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการ
ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เกี่ย วกับ งบประมาณ การเงิ น การคลัง และวัส ดุ
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการ ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ใช้ ท รั พ ยากรของหน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ด้ า น ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน จานวน 230 วัน
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภ าพคุ้มค่า และบรรลุ 4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดย ใช้ ท รั พ ยากรของหน่ วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง ด้ า น
อาจพิ จ ารณาน างบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรมา งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน
ดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภ าพคุ้มค่า และบรรลุ
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรร เป้าหมายของ อบต. โดยอาจพิจารณานางบประมาณ
และการใช้ทรั พยากร หรื องบประมาณตามที่ ได้รั บ ที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
มอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี จานวน 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรร
และการใช้ทรั พยากร หรื องบประมาณตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จานวน 134 โครงการ
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
นักวิชาการพัสดุ
(ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึ งตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ งานทาง
วิ ช าการพั ส ดุ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษา วิเ คราะห์ รายละเอี ยดของพัส ดุ เพื่ อ
กาหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและ
สัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวาง
ระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บัติ งานระดับ ต้ น ที่ต้ องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวมและศึ กษาข้ อมู ล ในงานพั ส ดุ เพื่ อ
กาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
1.2 ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างแบบต่าง ๆ
เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธี
พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ของว่าด้วยการพัสดุ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
จานวน 84 เรื่อง
1.2 การเก็บรักษา นาส่ง
จานวน 331 ครั้ง
1.3 การซ่ อมแซม และบารุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งาน
จานวน 150 ครั้ง
1.4 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
จานวน 2,400 ครั้ง
1.5 การเก็ บ รั ก ษาใบส าคั ญ หลั กฐานและเอกสาร
เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ เพื่ อรวบรวมไว้ เ ป็ นข้ อมู ล ในการ
ดาเนินงาน
จานวน 2,400 ครั้ง
1.6 ร่างและตรวจสั ญญาซื้ อ สั ญ ญาจ้าง หนัง สื อ
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
จานวน 150 ครั้ง
1.7 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อ
จั ด ท ารายงาน และนาเสนอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
หน่วยงาน

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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1.3 จั ด ท ารายละเอี ย ดบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นคุ ม จานวน 84 เรื่อง
ทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ 1.8 ศึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระเบียบงาน
สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
พัสดุ เพื่ อร่ วมพั ฒนาให้ ระเบีย บการ ปฏิบั ติง านมี
1.4 ซ่ อ มแซมและดู แ ลรั ก ษาพั ส ดุ ใ นครอบครอง ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
จานวน 12 เรื่อง
1.5 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่ 1.9 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้
จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
จานวน 84 เรื่อง
1.6 ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 1.10 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
รองลงมา เช่ น ให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ง าน จานวน 12 ครั้ง
วางโครงการกาหนดหลักสูต รและฝึ กอบรม จัด ท า 1.11 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
คู่ มือประจาส าหรั บ การฝึ กอบรมและวิ ธีใ ช้ อุป กรณ์ จานวน 4 ครั้ง
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็น 1.12 จั ด ท า แ ผ นก า ร จั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ป ร ะ จ า ปี
ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานและ งบประมาณ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
ข้อกาหนด
หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น ให้
1.7 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างซ่อมแซม และ ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
การบารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ทุกประเภท เพื่อให้การ จานวน 1 ครั้ง
จั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า งถู กต้ องตามระเบี ย บที่ กาหนดไว้ 1.13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตาม กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
1.8 ศึกษาและค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัส ดุ ประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า จานวน 10 ครั้ง
การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การ 1.14 การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ
บารุง รั กษา ความแข็ ง แรงทนทาน เป็ นต้ น เพื่ อ เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
กาหนดมาตรฐานและคุ ณภาพของพั สดุ ข ององค์ กร E-Bitding เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตาม
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกาหนด
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.9 รวบรวมข้ อมู ล รายชื่ อ คุ ณสมบั ติ และ จานวน 84 เรื่อง
รายละเอียดบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และห้าง 2. ด้านการบริการ
ร้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อ 2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
เ ก็ บ เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
ประกอบการจั ด ซื้ อ และจั ด จ้ า งให้ มี คุ ณ ภาพตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการ
ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
1.10 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง และ จานวน 24 ครั้ง
ร่วมจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 3. ด้านการประสานงาน
พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และข้อมูล 3.1 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน
ทรั พ ย์ สิ นต่ า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ ป ระกอบการพิ จารณาของผู้ บ ริ ห ารในการ จานวน 101 ครั้ง
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการ 4. งานอื่น ๆ
ต่างๆ ด้านพัสดุครุภัณฑ์
3.1 งานการจัดทารายงานต่าง ๆ
1.11 ร่างเอกสาร สัญญา และตรวจความถูกต้อง จานวน 60 เรื่อง
และรายละเอียดของโครงการ เอกสาร และสัญญา 3.2 งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
ต่างๆ เช่น สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ และ จานวน 600 ราย
บันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิด 3.3 งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วน
ความถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถดาเนินการได้ตาม ราชการ
ขั้นตอน และระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ กาหนดไว้
จานวน 100 เรื่อง
1.12 ควบคุ ม และดู แ ลการจั ด ทาเอกสารและ 3.4 ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต ามที่ ไ ด้ รั บ
ทะเบี ยนต่างๆ ที่เ กี่ย วข้ องกั บด าเนินงานด้านพั ส ดุ มอบหมาย
เช่น ทะเบียนรายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะเบียนคุม จานวน 10 เรื่อง
ทรัพย์สิน เอกสารใบยืมทรัพย์สิน และเอกสารติดตาม
ทวงคืนทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน และมีหลักฐานเอกสารยืนยันในการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ติดตามและตรวจสอบด้านพัสดุ
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่
กาหนด
2.2 วางแผนการทางานที่รั บ ผิด ชอบ เพื่ อให้ง าน
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ แ ละจั ด ท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือ
สั่ง การที่ เ กี่ย วข้ อง เพื่อให้ เ ป็น ไปตามระเบีย บและ
หนังสือสั่งการ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ติด ต่อประสานกับ หน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
พัส ดุ ที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในระดั บ เบื้ องต้ นแก่
หน่ วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ
จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
พั ส ดุ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
หน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การ
พัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้
ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงิ นฝากธนาคารและบัญชีแยก
ประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บัติ งานระดับ ต้ น ที่ต้ องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุ น
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ น

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุ น
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
จานวน 958 เรื่อง
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี
และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
จานวน 958 เรื่อง
1.4 จั ด ท างบประมาณของ อบต. เพื่ อให้ ต รงกั บ
ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 958 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1

92

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
ฐานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี ก ารบั ญ ชี ข อง 1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ การใช้ จ่ ายเงิ น
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ
และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน ปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ จานวน 958 เรื่อง
กาหนดไว้
1.6 ดู แลการรั บและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กร ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการ
ถูกต้องและทันสมัย
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.4 จั ด ท างบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น จานวน 958 เรื่อง
ท้องถิ่ นเพื่ อให้ต รงกั บความจาเป็นและวั ตถุประสงค์ 1.7 ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการเงิ นและบั ญ ชี แก่
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ปฏิ บั ติ ง าน วางโครงการก าหนดหลั ก สู ต รและ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ การใช้ จ่ ายเงิ น ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
ความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
1.6 ดู แลการรั บและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น มาตรฐานและข้อกาหนด
ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ จานวน 958 เรื่อง
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการ 1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี
1.7 ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการเงิ นและบั ญ ชี แก่ และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิ กจ่ายเงิน การ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ นาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญา
ปฏิ บั ติ ง าน วางโครงการก าหนดหลั ก สู ต รและ ยืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการเบิ ก
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ จ่ ายเงิ น เพื่ อให้ มีค วามครบถ้ ว น ถู กต้ อง และ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
ความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม จานวน 958 เรื่อง
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มาตรฐานและข้อกาหนด
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงิ น
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เงินงบประมาณ เงินใน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ
และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การ เงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นสนั บสนุ นต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
นาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ยืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการเบิ ก และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
จ่ ายเงิ น เพื่ อให้ มีค วามครบถ้ ว น ถู กต้ อง และ จานวน 958 เรื่อง
สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลข
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงิ น ทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญชี ทุ กประเภทภาษี และ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เงินงบประมาณ เงินใน ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้ง ระบบ Manual และระบบ
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ GFMIS เช่น บัญ ชี ประจาเดือน บั ญชี เงิ นทดรอง
เงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นสนั บสนุ นต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ราชการ ทะเบียนคุ มรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุ ม
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
งบประมาณ เพื่อให้ งานด้ านการบั ญชี เป็ นไปอย่าง
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลข โปร่ งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบั ญชี และสามารถ
ทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญชี ทุ กประเภทภาษี และ ตรวจสอบได้
ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้ง ระบบ Manual และระบบ จานวน 958 เรื่อง
GFMIS เช่น บัญ ชี ประจาเดือน บั ญชี เงิ นทดรอง 1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบั นทึก หนังสื อ
ราชการ ทะเบียนคุ มรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุ ม โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อหารื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก ปฏิ บัติ ด้ านการเงิ น การงบประมาณและการบั ญ ชี
งบประมาณ เพื่อให้ งานด้ านการบั ญชี เป็ น ไปอย่าง เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ สนใจ
โปร่ งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบั ญชี และสามารถ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
จานวน 958 เรื่อง
1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบั นทึก หนังสื อ
โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อหารื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ปฏิ บัติ ด้ านการเงิ น การงบประมาณและการบั ญ ชี
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เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ 1.12 วิเ คราะห์ และจัด ท างบการเงิ นประจาวั น
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ
1.12 วิเ คราะห์ และจัด ท างบการเงิ นประจาวั น รายงานทางบั ญ ชี เพื่ อ นาเสนอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ รับทราบเกี่ย วกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
รายงานทางบั ญ ชี เพื่ อ นาเสนอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อบต.
รับทราบเกี่ย วกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ จานวน 958 เรื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม
กับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีของ อบต. ใน
และเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ทางบัญ ชีขององค์กร การตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นในการตรวจสอบและด าเนิ น จานวน 958 เรื่อง
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึ กษา อบรม และติด ตามเทคโนโลยีองค์
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ งาน กับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามา
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สูงสุด
1.15 รวบรวมข้ อมู ลและรายงานทางการเงิ นเพื่ อ จานวน 3 ครั้ง
เสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ 1.15 รวบรวมข้ อมู ลและรายงานทางการเงิ นเพื่ อ
คงเหลื อของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม เสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ
ระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงินรายได้ คงเหลื อของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน ระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงินรายได้
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ องค์กรปกครอง รวมทั้ง เงินอุด หนุนต่าง ๆ ของ อบต.เพื่อใช้ในการ
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
ดาเนินงานของ อบต.ให้ถูกต้อง
1.16 ด าเนิ น การในเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น นอก จานวน 958 เรื่อง
งบประมาณต่ าง ๆ รวมทั้ งเงิ นถ่ ายโอนให้ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการวางแผน
1.16 ด าเนิ น การในเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น นอก
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ งบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอน อบต.
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ จานวน 2 เรื่อง
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่ 2. ด้านการวางแผน
กาหนด
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ
2.2 วางแผนการปฏิ บัติหน้าที่ความรับผิดชอบของ วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตนเอง เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั นเวลาและ การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
กาหนด
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การ จานวน 6 ครั้ง
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วางแผนการปฏิ บัติหน้าที่ความรับผิดชอบของ
3. ด้านการประสานงาน
ตนเอง เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั นเวลาและ
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ จานวน 12 ครั้ง
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จานวน 1 ครั้ง
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน 3. ด้านการประสานงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
การให้ ค าแนะน าในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
เพื่อให้ การจ่ ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ จานวน 20 หน่วยงาน
ผล
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายใน ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กา ร ป ฏิ บั ติ ง า นใ ห้ เ กิ ด ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จานวน 40 เรื่อง
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3.5 ประสานการท างานของกลุ่ ม บุ ค คลและ 3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการ
ประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ ให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้
กาหนดและจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาใน จานวน 958 เรื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายใน
3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชี อาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กา ร ป ฏิ บั ติ ง า นใ ห้ เ กิ ด
การดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เ กิด การปฏิ บัติ งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็ น ไปอย่ างถู กต้ อ ง และ ประ สานการท า งาน จานวน 20 ครั้ง
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นเกี่ย วกับ ระเบี ยบกฎหมาย 3.5 ประสานการท างานของกลุ่ ม บุ ค คลและ
ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ ประชาชนในเขต อบต. ในการกาหนดและจั ดท า
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แผนการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
4. ด้านการบริการ
ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน อบต.
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน จานวน 10 ครั้ง
การเงินและบัญ ชีที่ ตนมีค วามรับ ผิด ชอบ ในระดั บ 3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชี
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ให้กับกลุ่มต่างๆ ใน อบต. ในการดาเนินงานของกลุ่ม
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ เพื่ อให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปอย่ างถู กต้ อ งและ
ที่เป็นประโยชน์
ประสานการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ ระเบียบกฎหมายข้อบัง คับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้
จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน ทราบข้อมูลใหม่ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
การเงิ น และบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น จานวน 50 ครั้ง
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน
และบั ญ ชี เพื่ อ สนั บ สนุ นภารกิ จของหน่ วยงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญ ชีที่ ตนมีค วามรับ ผิด ชอบ ในระดั บ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่ อให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ทราบข้ อมู ล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
จานวน 20 ครั้ง
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ
จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงิ น และบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
จานวน 1 ครั้ง
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในอบต.
จานวน 985 เรื่อง
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ประเภท วิชาการ
ระดับ
ปฏิบัติการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการศึ กษา วิ เ คราะห์ วิ จัย และ
เสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจ
รับแบบแสดงรายการคาร้องหรือคาขอของผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง
คาขอของ ผู้เสียภาษีให้เหมาะสม รับชาระเงิน เขียน
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และลงบั ญ ชี จั ด ท าทะเบี ย นและ
รายการต่ าง ๆ เก็ บ รั กษาหลั กฐานการเสี ย ภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บ
รักษา และนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อง
ใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการภาษี การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้รั บ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ
การปกครองเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ
หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
ให้มีความเหมาะสม
จานวน 8 เรื่อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี
ค่ า ธรรมเนี ย มและรายได้ อื่ น ๆของรั ฐ และ อบต.
เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้
อื่นๆ สามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายได้ แ ละรายจ่ายของ อบต.ใน
ปีงบประมาณ ถัดไปได้
จานวน 1,986 ราย
1.3 ร่ วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง และส่ วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่
อยู่ใ นข่ ายต้องชาระภาษี หรื อค่ าธรรมเนี ยมประเภท
ต่าง ๆ และติดตามจัดทาหนังสือเตือนผู้ประกอบการ
ในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้ง
ให้ผู้เสียภาษีทราบ
จานวน 58 ราย

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1

99

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
มอบหมาย
1.4 จัด เก็บและออกใบเสร็ จ ภรด. ,ภป., ภบท.,
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินของ
1. ด้านการปฏิบัติการ
หน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ใน
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ข่ายการชาระภาษี แ ละค่ าธรรมเนีย มต่าง ๆ เพื่ อ
การปกครองเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม โดยเฉพาะ ติด ตามลู กหนี้ ค้ างชาระให้ มาชาระภาษีใ ห้ ค รบถ้ วน
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมา รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
ประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ นและ
หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ คานวณภาษี
ให้มีความเหมาะสม
จานวน 1,986 ราย
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี 1.5 จัดท ารายงานเกี่ย วกับ รายได้ และอื่ น ๆ ที่
ค่ า ธรรมเนี ย มและรายได้ อื่ น ๆของรั ฐ และองค์ ก ร เกี่ ย วข้ องกั บ งานจั ด เก็ บ เพื่ อพร้ อมที่ จะปรั บ ปรุ ง
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่อให้ ท ราบว่ าการเก็ บภาษี ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติใน
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวน การประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
เท่าไร อันจะนาไปสู่การคาดประมาณการรายได้และ จานวน 230 วัน
ร าย จ่ าย ข อง อง ค์ กร ป กค ร อง ส่ วนท้ อง ถิ่ นใ น 1.6 รวบรวมข้ อมู ลที่ ออกส ารวจลงในข้ อมู ลแผนที่
ปีงบประมาณ ถัดไปได้
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและ การนามาประกอบการจัด เก็ บ รายได้ใ ห้ ถูกต้องและ
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลของผู้ประกอบ เป็นปัจจุบัน
กิ จ การ หรื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งช าระภาษี ห รื อ จานวน 1,986 ราย
ค่าธรรมเนี ยมประเภทต่ าง ๆ และติ ด ตามจั ด ท า 1.7 การจัด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บทรั พ ย์ สิ น
หนั ง สื อเตื อ นผู้ ป ระกอบการในข่ า ยชาระภาษี ห รื อ ประเภทต่าง ๆ แลหนังสือราชการ ต่าง ๆ เพื่อให้
ค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลา
1.4 จัด เก็บและออกใบเสร็ จ ภรด. ,ภป., ภบท., และให้ การปฏิบั ติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึ ง
ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินของ จัดทา รวบรวม ข้อมูล ส่งงานนิติการในการติดตาม
หน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ใน ลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ข่ายการชาระภาษี แ ละค่ าธรรมเนีย มต่าง ๆ เพื่ อ จานวน 2,000 เรื่อง
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ติด ตามลู กหนี้ ค้ างชาระให้ มาชาระภาษีใ ห้ ค รบถ้ วน 1.8 ส่ ง เสริ มจั ด ท าป้ ายประชาสั มพั นธ์ หนั ง สื อ
รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ ประชาสั มพั นธ์ ร่วมกั บหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่ อให้
เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ นและ ป ร ะ ช า ช น รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ กา ร ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ
คานวณภาษี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.5 จัดท ารายงานเกี่ย วกับ รายได้ และอื่ น ๆ ที่ จานวน 1 ครั้ง
เกี่ ย วข้ องกั บ งานจั ด เก็ บ เพื่ อพร้ อมที่ จะปรั บ ปรุ ง 1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบีย น
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติใน ทรั พ ย์ สิ นทั้ ง หมดที่ อยู่ ใ นข่ายช าระภาษี ล งในระบบ
การประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
1.6 รวบรวมข้ อมู ลที่ ออกส ารวจลงในข้ อมู ลแผนที่ ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน จานวน 1,986 ราย
การนามาประกอบการจัด เก็ บ รายได้ใ ห้ ถูกต้องและ 1.10 รั บค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุท ธรณ์ ภาษี
เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี และศึกษา
1.7 ควบคุ มการจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมายื่นแบบ อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
ชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิ บัติงาน จานวน 5 ราย
เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา รวบรวม ข้อมูลส่ง 1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่
งานนิ ติ ก ารในการติ ด ตามลู กหนี้ ค้ า งชาระ เพื่ อ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 55 ราย
ดาเนินการตามกฎหมาย
-ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 1,136 ราย
1.8 ส่ ง เสริ มจั ด ท าป้ ายประชาสั มพั นธ์ หนั ง สื อ -ภาษีป้าย จานวน 3 ราย
ประชาสั มพั นธ์ ร่วมกั บหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่ อให้ -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฆ่าสุกร จานวน 1 ราย
ป ร ะ ช า ช น รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ กา ร ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ -ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตการจดทะเบี ย นพานิ ช ย์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 3 ราย
1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบีย น -การจัดเก็บและรับชาระค่าน้าประปา
ทรั พ ย์ สิ นทั้ ง หมดที่ อยู่ ใ นข่ายช าระภาษี ล งในระบบ จานวน 783 ราย
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ -ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามข้ อบั ญ ญั ติ
ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย และข้อบัญญัติ ค่าอากรการ
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1.10 รั บค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุท ธรณ์ ภาษี ฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี และศึกษา และเงินฝากธนาคาร คาร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียมการ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษี โอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
จานวน 5 ราย
1.11 ช่วยควบคุ มการจัด เก็บ ภาษีอากร ซึ่ งได้แ ก่ 2. ด้านการวางแผน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย 2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ
ค่ า ธร ร มเ นี ย ม ใ บ อนุ ญ าต ค ว บ คุ ม กิ จ ก าร ค้ า วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ า ต ค ว บ คุ ม แ ผ ง ล อ ย การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่
ค่ า ธร รมเ นี ย มใ บ อนุ ญาตค วบคุ มการแ ต่ ง ผ ม กาหนด
ค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตการท าน้าแข็ง เพื่ อการค้ า จานวน 1 ครั้ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ า ต ตั้ ง ต ล า ด เ อ ก ช น 2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนีย ม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่อง ต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ
ขยายเสี ย ง ค่ า ธรรมเนี ย มตรวจรั ก ษาโรค เป็นธรรมแก่ประชาชน
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย ค่ าธรรมเนียมขนสิ่ ง จานวน 1 ครั้ง
ปฏิ กูล ค่ าธรรมเนี ย มควบคุ มการก่ อสร้ า งอาคาร 2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูล
ค่ า ธร รมเนี ยมรั บ รอง สาเนาท ะเ บี ย นร าษฎ ร ภาคสนาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ ภาษี
ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามเทศบั ญ ญั ติ ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการ จานวน 1 ครั้ง
ฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ 2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยี
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด สาระสนเทศมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ รายได้
สด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การองค์ ก าร จานวน 1 ครั้ง
บริหารส่ วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วย 3. ด้านการประสานงาน
เวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ 3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
2. ด้านการวางแผน
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ จานวน 6 ครั้ง
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ 3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนด
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนีย ม ตามที่ได้รับมอบหมาย
ต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ จานวน 10 ครั้ง
เป็นธรรมแก่ประชาชน
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากั บผู้ที่เกี่ ยวข้อง
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูล และ ผู้ ช าระภาษี เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ
ภาคสนาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ ภาษี ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน 6 ครั้ง
2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยี 4. ด้านการบริการ
สาระสนเทศมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ 4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับ สนุนในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
3. ด้านการประสานงาน
ดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ จานวน 2 ครั้ง
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ 4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชน
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จานวน 30 ครั้ง
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน 4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
อ านวยความสะดวกทางด้ า นการใช้ ค วามรู้ แ ก่
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากั บผู้ที่เกี่ ยวข้อง ประชาชนผู้เสียภาษี
และ ผู้ ช าระภาษี เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ จานวน 1 ช่องทาง
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับ สนุนในหน่วยงาน
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ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชน
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับชาระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ประเภท ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัตงิ าน/ชานาญงาน)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

-

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้นซึ่ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัส ดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิ ธีการที่ ชั ด เจน ภายใต้ การกากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา
จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ
บารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2 ท าทะเบี ย นการเบิกจ่ายพัส ดุ การเก็บ รักษา
ใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่ อ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสั ญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสื อ
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อ
จั ด ท ารายงาน และนาเสนอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
หน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงาน

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
จานวน 84 เรื่อง
1.2 การเก็บรักษา นาส่ง
จานวน 331 ครั้ง
1.3 การซ่ อมแซม และบารุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งาน
จานวน 150 ครั้ง
1.4 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
จานวน 2,400 ครั้ง
1.5 การเก็ บ รั ก ษาใบส าคั ญ หลั กฐานและเอกสาร
เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ เพื่ อรวบรวมไว้ เ ป็ นข้ อมู ล ในการ
ดาเนินงาน
จานวน 2,400 ครั้ง
1.6 ร่างและตรวจสั ญญาซื้ อ สั ญ ญาจ้าง หนัง สื อ
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
จานวน 150 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
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พัสดุ เพื่ อร่ วมพั ฒนาให้ ร ะเบีย บการ ปฏิบั ติง านมี 1.7 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อ
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จั ด ท ารายงาน และนาเสนอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้ หน่วยงาน
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
จานวน 84 เรื่อง
1.7 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ประจา 1.8 ศึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระเบียบงาน
ไตรมาส หรือประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ พัสดุ เพื่ อร่ วมพั ฒนาให้ ระเบีย บการ ปฏิบั ติง านมี
ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการ ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด าเนิ นให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบหลั ง การด าเนิ น แล้ ว จานวน 12 เรื่อง
เสร็จ
1.9 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้
1.8 ศึ กษาและติ ดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ ๆ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จานวน 84 เรื่อง
เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี 1.10 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 12 ครั้ง
1.11 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี ก าร จานวน 4 ครั้ง
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ 1.12 จั ด ท า แ ผ นก า ร จั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ป ร ะ จ า ปี
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อความเข้าใจอันดี ในการ งบประมาณ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น ให้
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ จานวน 1 ครั้ง
1.13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 ครั้ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.14 การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ
เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
E-Bitding เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตาม
ระเบียบกาหนด
จานวน 84 เรื่อง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการ
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
จานวน 24 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน
ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
จานวน 101 ครั้ง
4. งานอื่น ๆ
3.1 งานการจัดทารายงานต่างๆ จานวน 60 เรื่อง
3.2 งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
จานวน 600 ราย
3.3 งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ จานวน 100 เรื่อง
3.4 ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จานวน 10 เรื่อง

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีที่ต้องใช้ความรู้ พื้นฐานระดับปริญญา ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ
การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การ
พัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้
ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงิ นฝากธนาคารและบัญชีแยก
ประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บัติ งานในฐานะผู้ ปฏิ บัติ งานระดับ ต้ น ที่ต้ องใช้
ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุ น
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ น

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุ น
หมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็ น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
จานวน 958 เรื่อง
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี
และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
จานวน 958 เรื่อง
1.4 จั ด ท างบประมาณของ อบต. เพื่ อให้ ต รงกั บ
ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 958 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-
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ฐานข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี ก ารบั ญ ชี ข อง 1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ การใช้ จ่ ายเงิ น
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ
และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน ปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่ จานวน 958 เรื่อง
กาหนดไว้
1.6 ดู แลการรั บและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กร ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการ
ถูกต้องและทันสมัย
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
1.4 จั ด ท างบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว น จานวน 958 เรื่อง
ท้องถิ่ นเพื่ อให้ต รงกั บความจาเป็นและวั ตถุประสงค์ 1.7 ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการเงิ นและบั ญ ชี แก่
ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ปฏิ บั ติ ง าน วางโครงการก าหนดหลั ก สู ต รและ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นเพื่ อ ให้ การใช้ จ่ ายเงิ น ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด
ปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
ความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
1.6 ดู แลการรั บและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิ น มาตรฐานและข้อกาหนด
ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การ จานวน 958 เรื่อง
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการ 1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี
1.7 ถ่ ายทอดความรู้ ด้ านการเงิ นและบั ญ ชี แก่ และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ นาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญา
ปฏิ บั ติ ง าน วางโครงการก าหนดหลั ก สู ต รและ ยืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการเบิ ก
ฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ จ่ ายเงิ น เพื่ อให้ มีค วามครบถ้ ว น ถู กต้ อง และ
วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอด สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
ความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม จานวน 958 เรื่อง
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มาตรฐานและข้อกาหนด
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงิ น
1.8 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานและเอกสาร ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เงินงบประมาณ เงินใน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ
และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การ เงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นสนั บสนุ นต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง
นาส่งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สัญญา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ยืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการเบิ ก และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
จ่ ายเงิ น เพื่ อให้ มีค วามครบถ้ ว น ถู กต้ อง และ จานวน 958 เรื่อง
สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลข
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงิ น ทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญชี ทุ กประเภทภาษี และ
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น เงินงบประมาณ เงินใน ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้ง ระบบ Manual และระบบ
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ GFMIS เช่น บัญ ชี ประจาเดือน บั ญชี เงิ นทดรอง
เงิ นช่ วยเหลื อหรื อเงิ นสนั บสนุ นต่ างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง ราชการ ทะเบียนคุ มรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุ ม
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก
และตรงตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่กาหนดไว้
งบประมาณ เพื่อให้ งานด้ านการบั ญชี เป็ นไปอย่าง
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลข โปร่ งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบั ญชี และสามารถ
ทางบั ญ ชี และจัด ท าบั ญชี ทุ กประเภทภาษี และ ตรวจสอบได้
ทะเบียนคุมต่างๆ ทั้ง ระบบ Manual และระบบ จานวน 958 เรื่อง
GFMIS เช่น บัญ ชี ประจาเดือน บั ญชี เงิ นทดรอง 1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบั นทึก หนังสื อ
ราชการ ทะเบียนคุ มรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุ ม โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อหารื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอก ปฏิ บัติ ด้ านการเงิ น การงบประมาณและการบั ญ ชี
งบประมาณ เพื่อให้ งานด้ านการบั ญชี เป็ นไปอย่าง เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ
โปร่ งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบั ญชี และสามารถ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
จานวน 958 เรื่อง
1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบั นทึก หนังสื อ
โต้ ต อบหรื อ ตอบปั ญ หาข้ อหารื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
ปฏิ บัติ ด้ านการเงิ น การงบประมาณและการบั ญ ชี
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เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่สนใจ 1.12 วิเ คราะห์ และจัด ท างบการเงิ นประจาวั น
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ
1.12 วิเ คราะห์ และจัด ท างบการเงิ นประจาวั น รายงานทางบั ญ ชี เพื่ อ นาเสนอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ รับทราบเกี่ย วกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
รายงานทางบั ญ ชี เพื่ อ นาเสนอให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อบต.
รับทราบเกี่ย วกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ จานวน 958 เรื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม
กับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทาธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีของ อบต. ใน
และเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ทางบัญ ชีขององค์กร การตรวจสอบและดาเนินธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นในการตรวจสอบและด าเนิ น จานวน 958 เรื่อง
ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.14 ศึ กษา อบรม และติด ตามเทคโนโลยีองค์
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย และระเบี ยบต่ างๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ งาน กับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามา
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สูงสุด
1.15 รวบรวมข้ อมู ลและรายงานทางการเงิ นเพื่ อ จานวน 3 ครั้ง
เสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ 1.15 รวบรวมข้ อมู ลและรายงานทางการเงิ นเพื่ อ
คงเหลื อของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม เสนอต่อผู้บริหาร รวมถึงควบคุม ดูแลงบประมาณ
ระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงินรายได้ คงเหลื อของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน ระเบียบ และควบคุมการจัดทาและรายงานเงินรายได้
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดาเนินงานของ องค์กรปกครอง รวมทั้ง เงินอุด หนุนต่าง ๆ ของ อบต.เพื่อใช้ในการ
ส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง
ดาเนินงานของ อบต.ให้ถูกต้อง
1.16 ด าเนิ น การในเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น นอก จานวน 958 เรื่อง
งบประมาณต่ าง ๆ รวมทั้ งเงิ นถ่ ายโอนให้ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ด้านการวางแผน
1.16 ด าเนิ น การในเรื่ อ งการเบิ ก จ่ า ยเงิ น นอก
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ งบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอน อบต.
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ จานวน 2 เรื่อง
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่ 2. ด้านการวางแผน
กาหนด
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ
2.2 วางแผนการปฏิ บัติหน้าที่ความรับผิดชอบของ วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตนเอง เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั นเวลาและ การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
กาหนด
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การ จานวน 6 ครั้ง
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วางแผนการปฏิ บัติหน้าที่ความรับผิดชอบของ
3. ด้านการประสานงาน
ตนเอง เพื่ อให้ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ทั นเวลาและ
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ จานวน 12 ครั้ง
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จานวน 1 ครั้ง
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน 3. ด้านการประสานงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
การให้ ค าแนะน าในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
เพื่อให้ การจ่ ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ จานวน 20 หน่วยงาน
ผล
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายใน ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กา ร ป ฏิ บั ติ ง า นใ ห้ เ กิ ด ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จานวน 40 เรื่อง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

112

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
3.5 ประสานการท างานของกลุ่ ม บุ ค คลและ 3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการ
ประชาชนในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ ให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้
กาหนดและจัดทาแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาใน จานวน 958 เรื่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายใน
3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชี อาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กา ร ป ฏิ บั ติ ง า นใ ห้ เ กิ ด
การดาเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้เ กิด การปฏิ บัติ งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็ น ไปอย่ างถู กต้ อ ง และ ประ สานการท า งาน จานวน 20 ครั้ง
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นเกี่ย วกับ ระเบี ยบกฎหมาย 3.5 ประสานการท างานของกลุ่ ม บุ ค คลและ
ข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ ๆ ประชาชนในเขต อบต. ในการกาหนดและจั ดท า
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แผนการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
4. ด้านการบริการ
ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน อบต.
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน จานวน 10 ครั้ง
การเงินและบัญ ชีที่ ตนมีค วามรับ ผิด ชอบ ในระดั บ 3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชี
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ให้กับกลุ่มต่างๆ ใน อบต. ในการดาเนินงานของกลุ่ม
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ เพื่ อให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปอย่ างถู กต้ อ งและ
ที่เป็นประโยชน์
ประสานการทางาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ ระเบียบกฎหมายข้อบัง คับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้
จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน ทราบข้อมูลใหม่ๆ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
การเงิ น และบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น จานวน 50 ครั้ง
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน
และบั ญ ชี เพื่ อ สนั บ สนุ นภารกิ จของหน่ วยงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญ ชีที่ ตนมีค วามรับ ผิด ชอบ ในระดั บ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่ อให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ทราบข้ อมู ล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
จานวน 20 ครั้ง
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ
จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเงิ น และบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
จานวน 1 ครั้ง
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในอบต.
จานวน 985 เรื่อง
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการศึ กษา วิ เ คราะห์ วิ จัย และ
เสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษี ต่าง ๆ
วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจ
รับแบบแสดงรายการคาร้องหรื อคาขอของผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คาร้อง
คาขอของ ผู้เสียภาษีให้เหมาะสม รับชาระเงิน เขียน
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และลงบั ญ ชี จั ด ท าทะเบี ย นและ
รายการต่ าง ๆ เก็ บ รั กษาหลั กฐานการเสี ย ภาษี
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและ
หนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บ
รักษา และนาส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้อง
ใช้ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการทางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการภาษี การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้รั บ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ
การปกครองเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมา
ประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ
หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
ให้มีความเหมาะสม
จานวน 8 เรื่อง
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี
ค่ า ธรรมเนี ย มและรายได้ อื่ น ๆของรั ฐ และ อบต.
เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้
อื่นๆ สามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายได้ แ ละรายจ่ายของ อบต.ใน
ปีงบประมาณ ถัดไปได้
จานวน 1,986 ราย
1.3 ร่ วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง และส่ วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่
อยู่ใ นข่ ายต้องชาระภาษี หรื อค่ าธรรมเนี ยมประเภท
ต่าง ๆ และติดตามจัดทาหนังสือเตือนผู้ประกอบการ
ในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้ง
ให้ผู้เสียภาษีทราบ
จานวน 58 ราย

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-
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มอบหมาย
1.4 จัด เก็บและออกใบเสร็ จ ภรด. ,ภป., ภบท.,
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินของ
1. ด้านการปฏิบัติการ
หน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ใน
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ข่ายการชาระภาษี แ ละค่ าธรรมเนีย มต่าง ๆ เพื่ อ
การปกครองเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม โดยเฉพาะ ติด ตามลู กหนี้ ค้ างชาระให้ มาชาระภาษีใ ห้ ค รบถ้ วน
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมา รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
ประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ นและ
หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ คานวณภาษี
ให้มีความเหมาะสม
จานวน 1,986 ราย
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี 1.5 จัดท ารายงานเกี่ย วกับ รายได้ และอื่ น ๆ ที่
ค่ า ธรรมเนี ย มและรายได้ อื่ น ๆของรั ฐ และองค์ ก ร เกี่ ย วข้ องกั บ งานจั ด เก็ บ เพื่ อพร้ อมที่ จะปรั บ ปรุ ง
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น เพื่อให้ ท ราบว่ าการเก็ บภาษี ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติใน
ค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวน การประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
เท่าไร อันจะนาไปสู่การคาดประมาณการรายได้และ จานวน 230 วัน
ร าย จ่ าย ข อง อง ค์ กร ป กค ร อง ส่ วนท้ อง ถิ่ นใ น 1.6 รวบรวมข้ อมู ลที่ ออกส ารวจลงในข้ อมู ลแผนที่
ปีงบประมาณ ถัดไปได้
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและ การนามาประกอบการจัด เก็ บ รายได้ใ ห้ ถูกต้องและ
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลของผู้ประกอบ เป็นปัจจุบัน
กิ จ การ หรื อ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยต้ อ งช าระภาษี ห รื อ จานวน 1,986 ราย
ค่าธรรมเนี ยมประเภทต่ าง ๆ และติ ด ตามจั ด ท า 1.7 การจัด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บทรั พ ย์ สิ น
หนั ง สื อเตื อ นผู้ ป ระกอบการในข่ า ยชาระภาษี ห รื อ ประเภทต่าง ๆ แลหนังสือราชการ ต่าง ๆ เพื่อให้
ค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลา
1.4 จัด เก็บและออกใบเสร็ จ ภรด. ,ภป., ภบท., และให้ การปฏิบั ติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึ ง
ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินของ จัดทา รวบรวม ข้อมูล ส่งงานนิติการในการติ ดตาม
หน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ใน ลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ข่ายการชาระภาษี แ ละค่ าธรรมเนีย มต่าง ๆ เพื่ อ จานวน 2,000 เรื่อง
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ติด ตามลู กหนี้ ค้ างชาระให้ มาชาระภาษีใ ห้ ค รบถ้ วน 1.8 ส่ ง เสริ มจั ด ท าป้ ายประชาสั มพั นธ์ หนั ง สื อ
รวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ ประชาสั มพั นธ์ ร่วมกั บหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่ อให้
เสนอต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ นและ ป ร ะ ช า ช น รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ กา ร ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ
คานวณภาษี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.5 จัดท ารายงานเกี่ย วกับ รายได้ และอื่ น ๆ ที่ จานวน 1 ครั้ง
เกี่ ย วข้ องกั บ งานจั ด เก็ บ เพื่ อพร้ อมที่ จะปรั บ ปรุ ง 1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้ อมูลทะเบียน
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติใน ทรั พ ย์ สิ นทั้ ง หมดที่ อยู่ ใ นข่ายช าระภาษี ล งในระบบ
การประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
1.6 รวบรวมข้ อมู ลที่ ออกส ารวจลงในข้ อมู ลแผนที่ ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน จานวน 1,986 ราย
การนามาประกอบการจัด เก็ บ รายได้ใ ห้ ถูกต้องและ 1.10 รั บค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุท ธรณ์ ภาษี
เป็นปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี และศึกษา
1.7 ควบคุ มการจั ด ท าค าสั่ ง ประกาศเกี่ ย วกั บ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษี
ทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมายื่นแบบ อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
ชาระภาษีตรงตามกาหนดเวลาและให้การปฏิบัติงาน จานวน 5 ราย
เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทา รวบรวม ข้อมูลส่ง 1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่
งานนิ ติ ก ารในการติ ด ตามลู กหนี้ ค้ า งชาระ เพื่ อ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 55 ราย
ดาเนินการตามกฎหมาย
-ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 1,136 ราย
1.8 ส่ ง เสริ มจั ด ท าป้ ายประชาสั มพั นธ์ หนั ง สื อ -ภาษีป้าย จานวน 3 ราย
ประชาสั มพั นธ์ ร่วมกั บหน่ วยงานอื่ น ๆ เพื่ อให้ -ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฆ่าสุกร จานวน 1 ราย
ป ร ะ ช า ช น รั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บ กา ร ช า ร ะ ภ า ษี แ ล ะ -ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตการจดทะเบี ย นพานิ ช ย์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
จานวน 3 ราย
1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบีย น -การจัดเก็บและรับชาระค่าน้าประปา
ทรั พ ย์ สิ นทั้ ง หมดที่ อยู่ ใ นข่ายช าระภาษี ล งในระบบ จานวน 783 ราย
ฐานข้ อมู ล เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ -ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามข้ อบั ญ ญั ติ
ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย และข้อบัญญัติ ค่าอากรการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.10 รั บค าร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุท ธรณ์ ภาษี ฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัต ว์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี และศึกษา และเงินฝากธนาคาร คาร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียมการ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษี โอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
จานวน 5 ราย
1.11 ช่วยควบคุ มการจัด เก็บ ภาษีอากร ซึ่ งได้แ ก่ 2. ด้านการวางแผน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย 2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ
ค่ า ธร ร มเ นี ย ม ใ บ อนุ ญ าต ค ว บ คุ ม กิ จ ก าร ค้ า วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ า ต ค ว บ คุ ม แ ผ ง ล อ ย การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่
ค่ า ธร รมเ นี ย มใ บ อนุ ญาตค วบคุ มการแ ต่ ง ผ ม กาหนด
ค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตการท าน้าแข็ง เพื่ อการค้ า จานวน 1 ครั้ง
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ บ อ นุ ญ า ต ตั้ ง ต ล า ด เ อ ก ช น 2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนีย ม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทาการโฆษณาและใช้เครื่อง ต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ
ขยายเสี ย ง ค่ า ธรรมเนี ย มตรวจรั ก ษาโรค เป็นธรรมแก่ประชาชน
ค่าธรรมเนียมเก็บ ขยะมูลฝอย ค่ าธรรมเนียมขนสิ่ ง จานวน 1 ครั้ง
ปฏิ กูล ค่ าธรรมเนี ย มควบคุ มการก่ อสร้ า งอาคาร 2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูล
ค่ า ธร รมเนี ยมรั บ รอง สาเนาท ะเ บี ย นร าษฎ ร ภาคสนาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ ภาษี
ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตอื่ น ๆ ตามเทศบั ญ ญั ติ ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการ จานวน 1 ครั้ง
ฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ 2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยี
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด สาระสนเทศมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ รายได้
สด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากกองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การองค์ ก าร จานวน 1 ครั้ง
บริหารส่ วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วย 3. ด้านการประสานงาน
เวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์ 3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ
การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ
2. ด้านการวางแผน
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการ จานวน 6 ครั้ง
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ 3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนด
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนีย ม ตามที่ได้รับมอบหมาย
ต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้องและ จานวน 10 ครั้ง
เป็นธรรมแก่ประชาชน
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากั บผู้ที่เกี่ ยวข้อง
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูล และ ผู้ ช าระภาษี เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ
ภาคสนาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการเก็ บ ภาษี ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน 6 ครั้ง
2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยี 4. ด้านการบริการ
สาระสนเทศมาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ รายได้ 4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับ สนุนในหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
3. ด้านการประสานงาน
ดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.1 ประสานการทางานร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในและ จานวน 2 ครั้ง
ภายนอกที มงานหรื อหน่ วยงาน เพื่ อให้ เ กิ ด ความ 4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชน
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ จานวน 30 ครั้ง
สร้างความเข้ าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน 4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
อ านวยความสะดวกทางด้ า นการใช้ ค วามรู้ แ ก่
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากั บผู้ที่เกี่ ยวข้อง ประชาชนผู้เสียภาษี
และ ผู้ ช าระภาษี เพื่ อให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อและ จานวน 1 ช่องทาง
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับ สนุนในหน่วยงาน
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ต่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชน
เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
รับชาระภาษีและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

-

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้นซึ่ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัส ดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิ ธีการที่ ชั ด เจน ภายใต้ การกากั บ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา
จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และ
บารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
1.2 ท าทะเบี ย นการเบิก จ่ายพัส ดุ การเก็บ รักษา
ใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่ อ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
1.3 ร่างและตรวจสั ญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสื อ
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
1.4 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อ
จั ด ท ารายงาน และนาเสนอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
หน่วยงาน
1.5 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงาน

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
จานวน 84 เรื่อง
1.2 การเก็บรักษา นาส่ง
จานวน 331 ครั้ง
1.3 การซ่ อมแซม และบารุง รักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งาน
จานวน 150 ครั้ง
1.4 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
จานวน 2,400 ครั้ง
1.5 การเก็ บ รั ก ษาใบส าคั ญ หลั กฐานและเอกสาร
เกี่ ย วกั บ พั ส ดุ เพื่ อรวบรวมไว้ เ ป็ นข้ อมู ล ในการ
ดาเนินงาน
จานวน 2,400 ครั้ง
1.6 ร่างและตรวจสั ญญาซื้ อ สั ญ ญาจ้าง หนัง สื อ
โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
จานวน 150 ครั้ง
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
พัสดุ เพื่ อร่ วมพั ฒนาให้ ระเบีย บการ ปฏิบั ติง านมี 1.7 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพั สดุ เพื่อ
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จั ด ท ารายงาน และนาเสนอ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
1.6 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้ หน่วยงาน
การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
จานวน 84 เรื่อง
1.7 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ประจา 1.8 ศึกษาและเสนอความเห็ นเกี่ยวกับระเบียบงาน
ไตรมาส หรือประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ พัสดุ เพื่ อร่ วมพั ฒนาให้ ระเบีย บการ ปฏิบั ติง านมี
ความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการ ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด าเนิ นให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบหลั ง การด าเนิ น แล้ ว จานวน 12 เรื่อง
เสร็จ
1.9 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้
1.8 ศึ กษาและติ ดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ ๆ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จานวน 84 เรื่อง
เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี 1.10 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 12 ครั้ง
1.11 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี ก าร จานวน 4 ครั้ง
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ 1.12 จั ด ท า แ ผ นก า ร จั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง ป ร ะ จ า ปี
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อความเข้าใจอันดี ในการ งบประมาณ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง รายงานผลการด าเนิ น ให้
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ จานวน 1 ครั้ง
1.13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 ครั้ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.14 การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ
เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
E-Bitding เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตาม
ระเบียบกาหนด
จานวน 84 เรื่อง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการ
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
จานวน 24 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน
ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ
หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
จานวน 101 ครั้ง
4. งานอื่น ๆ
3.1 งานการจัดทารายงานต่างๆ จานวน 60 เรื่อง
3.2 งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
จานวน 600 ราย
3.3 งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ จานวน 100 เรื่อง
3.4 ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย จานวน 10 เรื่อง

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การคลัง

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

-

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้นซึ่ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิ บัติ งานด้านการคลัง ตามแนวทาง แบบอย่ าง
ขั้ นตอน และวิ ธีการที่ ชั ด เจน ภายใต้ การกากั บ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ ได้รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ง านด้ านการตอบรั บ เกี่ ย วกั บ รั บ -เบิ ก
จ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญ
ทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง ราบรื่น
มีความถูกต้องเรียบร้อย
1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และ
เอกสารประกอบฎีกาต่ างๆ โดยรวบรวมและจัดท า
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน
1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ
เพื่ อให้ ง่ า ยและสะดวกในการค้ นหา และจั ด เก็ บ
เอกสารอย่างมีระบบ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิ บั ติ ง านด้ านการตอบรั บ เกี่ ย วกั บ รั บ -เบิ ก
จ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญ
ทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง ราบรื่น
มีความถูกต้องเรียบร้อย
จานวน 116 เรื่อง
1.2 ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และ
เอกสารประกอบฎีกาต่ างๆ โดยรวบรวมและจัดท า
ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน
จานวน 116 เรื่อง
1.3 ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ
เพื่ อให้ ง่ า ยและสะดวกในการค้ นหา และจั ด เก็ บ
เอกสารอย่างมีระบบ
จานวน 1,046 เรื่อง
1.4 จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ
เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอน
งบประมาณ จัดทาสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบ
ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
จานวน 116 เรื่อง
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1.4 จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ
เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอน 1.5 ช่ วยตรวจสอบความถู กต้ องของบั ญ ชี ถื อจ่ าย
งบประมาณ จัดทาสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบ เงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ
ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงิน
1.5 ช่ วยตรวจสอบความถู กต้ องของบั ญ ชี ถื อจ่ าย ช่ ว ยเหลื อ และเงิ น ประเภทอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก าร
เงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ ด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บที่
ขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงิน กาหนดไว้
ช่ ว ยเหลื อ และเงิ น ประเภทอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก าร จานวน 140 เรื่อง
ด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บที่ 1.6 ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความ
กาหนดไว้
ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการ
1.6 ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความ คลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่ง
ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการ เงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารการขอกัน
คลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่ง เงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การ
เงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารการขอกัน ด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บที่
เงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การ กาหนดไว้
ด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ย บที่ จานวน 140 เรื่อง
กาหนดไว้
1.7 ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด
1.7 ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ค่าจ้าง และเงินเดือนใน ลักษณะ
บาเหน็จบานาญ ค่าจ้าง และเงินเดือนใน ลักษณะ เดี ย วกั น เพื่ อให้ เ ป็ นไปโดยถู กต้ องตามกฎหมาย
เดี ย วกั น เพื่ อให้ เ ป็ นไปโดยถู กต้ องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หนังสือสั่งการ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หนังสือสั่งการ
จานวน 60 เรื่อง
1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ 1.8 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
คลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี คลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
จานวน 3,240 เรื่อง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

125

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
2.1 ให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ 2. ด้านการบริการ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อความเข้าใจอันดี ในการ 2.1 ให้ ค าแนะนาเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและวิ ธีการ
ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
2.2 เผยแพร่ป ระชาสัมพั นธ์ ข้ อมู ล ข่ าวสารในการ หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อง เพื่ อความเข้าใจอันดี ในการ
ปฏิ บั ติง านให้ แก่ ผู้ ที่ส นใจ เพื่ อให้ เ กิด ความรู้ค วาม ปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
จานวน 10 เรื่อง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 2.2 เผยแพร่ป ระชาสัมพั นธ์ ข้ อมู ล ข่ าวสารในการ
อานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและก่อให้เกิด ปฏิ บั ติง านให้ แก่ ผู้ ที่ส นใจ เพื่ อให้ เ กิด ความรู้ค วาม
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
จานวน 60 เรื่อง
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและก่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
จานวน 60 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ
- งานการจัดทารายงานต่าง ๆ จานวน 40 เรื่อง
- งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
จานวน 96 เรื่อง
- งานติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง หั ว หน้ าส่ ว น
ราชการ
จานวน 36 เรื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 10 เรื่อง
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)
(ประเภท
อานวยการท้องถิ่น
ระดับ ต้น)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ค ลุมถึง ตาแหน่ง ต่ างๆ ที่ป ฏิบั ติง าน
ทางด้านบริห ารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่ วยงาน
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น กองหรื อ ส่ ว น หั ว หน้ า
หน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วน หัวหน้าหน่วยงานที่
สูงกว่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ ยวกับการบริห ารควบคุมให้คาปรึ กษาและ
ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่นงานช่างโยธา งาน
ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนสาธารณะ
งานช่างก่อสร้าง งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่าง
เครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยัง
ต้องวางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม
งานวิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งตาแหน่งต่างๆ
เหล่ านี้ มี ลั กษณะที่ จาเป็ นต้ องใช้ ผู้ มีค วามรู้ ค วาม
ช านาญในวิ ช าช่ า ง วิ ช าการทางวิ ศ วกรรมและ
สถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหัวหน้ าหน่ วยงานระดับ กองหรื อ
หัวหน้ าฝ่าย ที่ มีลั กษณะงานเกี่ ยวกั บ การวางแผน
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อานวยการ สั่งราชการ

1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
หน่ ว ยงานด้ า นงานช่ า ง งานวิ ศ วกรรมหรื อ งาน
สถาปั ต ยกรรมที่ สั ง กั ด เพื่ อ เป็ นแบบแผนในการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ วยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 21 โครงการ
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้ ง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
จานวน 21 โครงการ
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้
เป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
จานวน 21 โครงการ
2. ด้านการบริหาร
2.1 จั ดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติ ร าชการของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร าชการของ

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1
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มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รั บผิดชอบ ให้เป็นไปอย่าง
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง ลั ก ษณะหน้ า ที่ ค วาม จานวน 2 ครั้ง
รั บ ผิ ด ชอบและคุ ณ ภาพของงานสู ง มาก และ 2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
1. ด้านแผนงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.1 ร่ วมวางแผนงาน/โครงการ หรื อแผนการ จานวน 21 โครงการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ข อง 2.3 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนิ นการต่างๆ
หน่ ว ยงานด้ า นงานช่ า ง งานวิ ศ วกรรมหรื อ งาน ตามภารกิ จที่ ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ บ รรลุ
สถาปั ต ยกรรมที่ สั ง กั ด เพื่ อ เป็ นแบบแผนในการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ปฏิ บั ติ ง านของหน่ วยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ จานวน 50 เรื่อง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 ติ ดต่ อประสานงานกั บ หน่ วยงานหรื อองค์ กร
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้ ง ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้อง ร่วมมือหรือบู รณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็ น
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้ จานวน 80 เรื่อง
เป็ น ไปตามแผนงาน/โครงการ หรื อ แผนการ 2.5 ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ ข้ อ เส นอแนะในที่ ป ระ ชุ ม คณะกร รมก ารแล ะ
ด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและ คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
เพื่ อให้ ภ ารกิ จเป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ และรั กษา
2. ด้านการบริหาร
ผลประโยชน์ของราชการ
2.1 จั ดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติ ร าชการของ จานวน 10 ครั้ง
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร าชการของ 3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รั บผิดชอบ ให้เป็นไปอย่าง 3.1 จั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่ วยงานให้ ส อดคล้ องกั บ ภารกิ จ เพื่ อให้ ป ฏิ บั ติ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 12 ครั้ง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ 3.2 ติ ด ตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ ใ น
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ องกั บ
2.3 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนิ นการต่างๆ วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานและบรรลุเป้ าหมายและ
ตามภารกิ จที่ ห น่ วยงานรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อให้ บ รรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 5 ราย
2.4 ติ ดต่ อประสานงานกั บ หน่ วยงานหรื อองค์ กร 3.3 ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุง และพัฒนาการ
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดความ ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี
ร่วมมือหรือบู รณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็ น ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
จานวน 5 ราย
2.5 ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ข้ อ เส นอแนะในที่ ป ระ ชุ ม คณะกร รมก ารแล ะ 4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เพื่ อให้ ภ ารกิ จเป็ นไปตามวั ตถุ ป ระสงค์ และรั กษา เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลประโยชน์ของราชการ
จานวน 21 โครงการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
4.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ
3.1 จั ด ระบบงานและอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ น งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และ
หน่ วยงานให้ ส อดคล้ องกั บ ภารกิ จ เพื่ อให้ ป ฏิ บั ติ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
จานวน 21 โครงการ
3.2 ติ ด ตามและประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ ใ น
บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของหน่ วยงานและบรรลุเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึ กษาแนะนา ปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา ให้ มี
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของ
หน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบการใช้ ท รั พ ยากรและ
งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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ส่วนราชการ / ตาแหน่ง
กองช่าง
นายช่างโยธา
(ประเภท ทั่วไป
ระดับ
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางช่าง
โยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสารวจ งานช่างรังวัด งานช่าง
เขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ ค่ อ นข้ างยากเกี่ ย วกั บ การออกแบบด้ านช่ า ง
โยธา การคานวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การ
ก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างใน
งานด้ านช่ างโยธา การให้ คาปรึกษาแนะนา หรื อ
ตรวจสอบที่ เกี่ ยวกั บงานด้านช่ างโยธา และปฏิ บั ติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบั ติงานด้ านช่ างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้ นตอน และวิ ธีการที่ ชั ด เจน ภายใต้ การกากั บ
แนะนาตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ นตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ ปฏิบั ติในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ ก่ อสร้ า ง
บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลั กวิ ช าช่ าง ความต้ องการของหน่ วยงาน และ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ ก่ อสร้ า ง
บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลั กวิ ช าช่ าง ความต้ องการของหน่ วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ
จานวน 21 โครงการ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของ
งานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และรายการเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 21 โครงการ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลัก
วิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
จานวน 21 โครงการ
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม
หรื อ ตรวจการจ้ างตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย พร้ อ ม
รายงานความก้าวหน้ าของงาน เพื่อให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
จานวน 21 โครงการ
1.5 รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อการศึ กษา
วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
จานวน 21 ครั้ง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1

131

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
งบประมาณที่ได้รับ
2. ด้านการบริการ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของ 2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และรายการเพื่ อ ให้ ก าร งานโยธาที่ ตนมีค วามรั บผิด ชอบแก่ผู้ใต้ บังคับ บัญชา
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา หน่ วยงานราชการ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลัก เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ วไปเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้
วิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสม
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม แก่การปฏิบัติงาน
หรื อ ตรวจการจ้ างตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย พร้ อ ม จาวน 60 เรื่อง
รายงานความก้าวหน้ าของงาน เพื่อให้เ ป็นไปตาม 2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ
ระเบียบที่กาหนด
เอกชนหรือประชาชนทั่ วไป เพื่อขอความช่วยเหลื อ
1.5 รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพื่ อการศึ กษา และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
เชี่ ย วชาญที่ เป็ น ประโ ยชน์ ต่ อ การ ท า งานของ
2. ด้านการบริการ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ ยวกับ มอบหมาย
งานโยธาที่ ตนมีค วามรั บผิด ชอบแก่ผู้ใต้ บังคับ บัญชา จานวน 10 เรื่อง
หรื อเจ้ าหน้ าที่ ร ะดั บ รองลงมา หน่ วยงานราชการ 2.3 ประชาสั ม พั น ธ์ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
เอกชน หรื อ ประชาชนทั่ วไปเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
แก่การปฏิบัติงาน
จานวน 80 ราย
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ
เอกชนหรือประชาชนทั่ วไป เพื่อขอความช่วยเหลื อ
และร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ ย วชาญที่ เป็ น ประโ ยชน์ ต่ อ การ ท า งานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2.3 ประชาสั ม พั น ธ์ อ านวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองช่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การร่ าง โต้ต อบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ ในทรัพ ย์สิ นของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ พัส ดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์ เอกสาร จดหมาย และหนั ง สือราชการต่ างๆ การ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร
ทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 175 เรื่อง
2) การส่ง และการลงทะเบียน ส่งหนังสือ
จานวน 80 เรื่อง
3) การจั ด ท าบั นทึ ก ภายในส่ ว นราชการ การ
ลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 127 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
จานวน 3 เรื่อง
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล
การจั ด ท าฎี กาเบิกจ่ ายเงิ น และการพิ มพ์ เ อกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้ ว ยความสะดวกเรี ย บร้ อ ยตรงตามเป้ า หมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 260 เรื่อง
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-
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-
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เตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป จานวน 10 เรื่อง
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบ 1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลง
ได้
เวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
1.2 จั ดเก็บเอกสาร หนัง สือราชการ หลักฐานหนั งสือ ตาม ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง ตามระเบี ยบวิ ธีก ารปฏิบั ติ เพื่ อสะดวกต่อการค้นหา
ราชการ
สาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติ จานวน 6 คน
ราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่ 1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถู กต้ องของ
เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสา เอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
การด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าเอกสารทั้ ง หมดมี
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ ความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่า จานวน 260 เรื่อง
เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก 1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ข้อผิดพลาด
หนั ง สื อเวี ย น หรื อระเบี ย บวิ ธีป ฏิ บัติ เพื่ อแจ้ ง ให้
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการ
หรือระเบียบวิธีปฏิบั ติ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง ต่างๆ ต่อไป
รับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
จานวน 10 เรื่อง
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร 1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็ บ
ครุ ภั ณฑ์ การจั ด ท าทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ์ การดู แ ลรั กษา รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียน
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ พัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และอาคารสถานที่เ ป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
รับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ จานวน 230 วัน
ตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
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1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
หลักฐานในการประชุม
การปฏิบัติงาน
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จานวน 1 ครั้ง
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ 1.8 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน จานวน 140 ครั้ง
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.9 ช่วยการบั นทึกการป และจั ด ท ารายงานการ
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อ ประชุ ม ของส่ วนราชการ/กอง เพื่ อให้ การประชุ ม
เปิด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ ผู้ที่ต้ องการข้ อมู ล เป็ นไปด้ วยความเรีย บร้ อย และมี หลั กฐานในการ
ข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ประชุม
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วน จานวน 12 ครั้ง
งานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ 1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การฝึ ก อบรมสั ม มนา
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
นิทรรศการ และโครงการต่ างๆ เพื่อให้ เอกสารที่
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้ วน และพร้ อมใช้ ในการดาเนินงาน
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
บริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน จานวน 21 โครงการ
งบประมาณ งานประชาสั มพั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียม
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เอกสารเพื่ อเปิ ด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่ าวสาร
2. ด้านการบริการ
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารรั บ ทราบข้ อ มู ล
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ข่าวสาร
ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความ จานวน 2 ครั้ง
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงาน
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ กับ ทุ กส่วนงานของหน่ วยงาน ในเรื่ องการประชุ ม
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปด้วยความ และการด าเนิ นงานต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ราบรื่น
เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกาหนดเวลา และ
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2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะ บรรลุวัตถุประสงค์
นาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จานวน 230 วัน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ ไ ด้ รั บ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
มอบหมาย
บรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ วไป งานการ
บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสั ม พั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร
ประชาชน ผู้ที่ มาติ ด ต่อ และหน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
2.2 ติดต่ อประสานงานกับ บุคคลภายในหน่วยงาน
เดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 10 หน่วยงาน
2.3 ให้บริ การข้อมู ลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
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จานวน 127 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.ไร่โคก จานวน 20 เรื่อง
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองช่าง
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มที ักษะ)

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
และแก้ ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ รถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไร่โคก
จานวน 2,688 ครั้ง
- งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
จานวน 936 ครั้ง
ปริมาณงานและภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
1. งานปฏิ บัติหน้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่ -งานแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
และเช็คสภาพรถยนต์
โคก
จานวน 936 ครั้ง
2. งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
3. งานแก้ไ ขข้อขั ดข้ องเล็กๆ น้ อยๆ ในการใช้ ร ถยนต์ และเช็ ค - จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
จานวน 3,285 ครั้ง
สภาพรถยนต์
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
จานวน 200 ครั้ง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
และแก้ ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ รถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไร่โคก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองช่าง
พนักงานผลิตน้าประปา
(ผู้มที ักษะ)

1

[พิมพ์ขอ้ ความ]

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน้าประปา จัดหาน้าสะอาด
บริการประชาชน บริการผู้ใช้น้าประปา และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

1.ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน้าประปา จัดหาน้า
สะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้าประปาของ
ตาบลไร่โคกทั้ง 6 หมู่บ้าน
จานวน 365 วัน
2. งานบารุงรักษา ทาความสะอาดระบบผลิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ทาหน้าที่เ กี่ย วกั บการผลิ ตน้าประปา จัด หาน้าสะอาด น้าประปา
บริ การประชาชน บริ การผู้ ใ ช้ น้าประปา และปฏิ บั ติ ง านตามที่ จานวน 48 ครั้ง
3. งานซ่อมบารุงท่อน้าประปาภายในหมู่บ้าน ทั้ง 6
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หมู่บ้าน
จานวน 144 ครั้ง
4. งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของระบบผลิต
น้าประปา
จานวน 180 ครั้ง
5. จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้อง
ใช้ในการผลิตน้าประปา
จานวน 240 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 60 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

กองช่าง
พนักงานจดมาตรวัดน้า

1

[พิมพ์ขอ้ ความ]

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้าที่ เ กี่ ยวกั บ การจดเลขมาตรวั ดน้ า และค านวณ 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้า
ปริ มาตรน้ าจากมาตรวั ด น้ าของผู้ ใ ช้ น้ าและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่น ที่ จานวน 783 ครัวเรือน
2. คานวณปริมาตรน้าจากมาตรวัดน้าของผู้ใช้น้า
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จานวน 783 ครัวเรือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3 . ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห รื อ ต า ม ที่
ปฏิ บั ติ ห น้าที่ เ กี่ ยวกั บ การจดเลขมาตรวั ดน้ า และค านวณ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ดูแลรักษามาตรน้ า
ปริ มาตรน้ าจากมาตรวั ด น้ าของผู้ ใ ช้ น้ าและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่น ที่
ของผู้ ใ ช้ น้า การแก้ ไ ขปั ญ หา และข้ อขั ด ข้ องเล็ ก ๆ
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
น้อยๆ และรายงายงานผล ช่วยเหลือดูแล ทาความ
สะอาด บ ารุง รักษาสวนสาธารณะ งานกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของ อบต.ที่ต้องใช้แรงงาน ฯ เป็นต้น
จานนวน 10 เรื่อง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด
2561 2562 2563
-

-

-

รวม

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองช่าง
คนงาน

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
1) งานช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรม
ของ อบต. จานวน 134 โครงการ
2) งานที่ต้องใช้แรงงานอื่น ๆ ของส่วน
ราชการ เช่น ยกโต๊ะ เก้าอี้ ยกของต่าง ๆ
งานซ่อมแซม บารุงรักษา งานพัฒนาด้าน
ความสะอาด เป็นต้น จานวน 200 เรื่อง
3. ปฏิบัติงานตามทีผ่ ู้บงั คับบัญชา
มอบหมาย จานวน 200 ครั้ง

-

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองช่าง
คนสวน

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

-

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ
สวนดอกไม้ หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การปฏิ บั ติ ง านดู แ ลบ ารุ ง รั กษาส นามหญ้ า สวนหย่ อ ม
สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ รวมถึ ง ภารกิ จ ด้ า นการจั ด ให้ มี และ
บารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกูล
และน้าเสีย รวมถึงการดูแลรักษาที่สาธารณะในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่โ คก หมู่ที่ 1 – หมู่ ที่ 6 ให้ สะอาดและปลอดภัย และ
สวยงามอยู่ ตลอดเวลา และปฏิ บัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รั บ
มอบหมาย

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
- ป ฏิ บั ติ ง า น ดู แ ล บ า รุ ง รั ก ษ า ส นา ม ห ญ้ า
สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ หมู่ที่ 1 –
หมู่ที่ 6 ในเขตพื้นที่ตาบลไร่โคก
จานวน 1,440 ครั้ง
- ภารกิจด้านการจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
จานวน 6 หมู่บ้าน
- การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
จานวน จานวน 1,440 ครั้ง
- การดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณะในพื้ น ที่ อ งค์ ก าร
บริ ห ารส่ วนต าบลไร่โ คก หมู่ ที่ 1 – หมู่ ที่ 6 ใน
เขตพื้ นที่ ต าบลไร่ โคก ให้ ส ะอาดและปลอดภั ย
และสวยงามอยู่ตลอดเวลา
จานวน 1,440 ครั้ง
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
จานวน 60 ครั้ง

+1

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึ งตาแหน่ งต่ าง ๆ ที่ป ฏิบัติงานในกอง สานั ก
การศึ กษาหรือในส่ วนราชการอื่ นที่กฎหมายกาหนดสาหรับ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน
และงบประมาณ การประสานงาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริม
ทานุบารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วน
ราชการหรื อ ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ส่ วนราชการทางการศึ กษาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในตาแหน่งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อานวยกา
รกองการศึกษา รองผู้อานวยการสานักการศึกษา และผู้อานวยการ
สานักการศึกษา
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ กองในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือในฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อานวยการ สั่ง
ราชการ มอบหมาย กากับ แนะนา ตรวจสอบ ประเมิ นผลงาน
ตัดสิ นใจแก้ปั ญหาในงานของหน่วยงานที่รั บผิ ดชอบ ซึ่ งมี ลักษณะ

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา
(ผู้อานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

(ประเภท
อานวยการท้องถิ่น
ระดับ ต้น)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย งานส่ ง เสริ มกี ฬ า
นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่ ง เสริ ม ศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
จานวน 26 โครงการ
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบั ติงานการศึกษา ตลอดจนประเมิ นผลและ
รายงานผลการด าเนิ นงาน เพื่ อให้ เ ป็ นไปตาม
เป้ า หมายและผลสั มฤทธิ์ ข องหน่ ว ยงานตามที่

-

-

-

1
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
หน้าที่ความรับผิ ดชอบและคุ ณภาพของงานสูง และปฏิบั ติงานอื่ น กาหนด
ตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 26 โครงการ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และ
1. ด้านแผนงาน
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้ง ของหน่ ว ยงานด้ า นงานการศึ ก ษาที่ สั ง กั ด ที่
การศึ กษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอั ธยาศั ย งาน รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ส่ง เสริ มกี ฬ า นั นทนาการ งานพั ฒ นากิ จกรรมเด็ กและเยาวชน ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ข้ อจากั ด ทางด้ า น
ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ งบประมาณ บุคลากร และเวลา
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อพั ฒนาคุณภาพเด็ ก เยาวชน และประชาชนใน จานวน 160 เรื่อง
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครอง 2. ด้านบริหารงาน
ส่วนท้องถิ่น
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติร าชการเกี่ยวกั บ
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
เพื่ อให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องหน่ วยงานตามที่ มาตรฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามความต้องการ
กาหนด
ของ อบต. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร าชการ
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและ จานวน 120 เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 2.2 วางแผนและศึ กษารวบรวมสถิติ ข้อมู ลทาง
ของหน่วยงานตามที่กาหนด
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายด้าน
1.4 ร่ วมวางแนวทางการศึกษา วิ เ คราะห์ และเสนอแนวทาง การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
พัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษา จานวน 120 เรื่อง
ที่ สั ง กั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ มี 2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์
ประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออานวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
และเวลา
เล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดาเนินงาน
2. ด้านบริหารงาน
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติร าชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการ จานวน 120 เรื่อง
สงเสริมพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นไปตามความ 2.4 ควบคุ มการจั ด กิ จ กรรมทางด้ านศาสนา
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ต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ
รัฐกาหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิด
อัธยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ องค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่
พิเศษ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ใน จานวน 26 โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.5 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงาน
นาไปกาหนดนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป
ที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภ าพ
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ สูงสุด
อานวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเจริ ญก้าวหน้าและสามารถ จานวน 2 กิจกรรม
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและ
2.4 ควบคุมการจัดกิ จกรรมทางด้านศาสนา วัฒ นธรรมประเพณี ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทา
ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่ อ รายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
สร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่
เป็ นไปอย่างถูกต้ องและสมบูร ณ์ ตรงตามเวลาที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดไว้
และนวัตกรรมที่ มีความจาเป็นเร่งด่ วนเพื่ อตอบสนองความต้องการ จานวน 120 เรื่อง
ทางศึกษาของพื้นที่
2.8 ควบคุมการจัด กิจกรรมทางด้านกีฬ าให้กับ
2.6 ควบคุ มดู แ ลการออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่
สนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมี ดีของประชาชนในพื้นที่
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 1 โครงการ
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ 2.9 นิ เ ทศการศึ กษาและตรวจ ศพด. เพื่ อ
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดตาม ประเมิ นผลและนาเสนอการปรับปรุง ศพด.และ
เป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
ระบบต่างๆ ให้มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกาลัง สูงสุด
กาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่
จานวน 120 ครั้ง
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและนาเสนอ 2.10 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
การปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นและระบบต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ ให้ค าแนะนา ปรั บปรุ งแก้ ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
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ประสิทธิผลสูงสุด
เกี่ ย วข้ องกั บ ภารกิจของหน่วยงาน เพื่ อให้ ก าร
2.10 มอบหมาย กากับดู แล ตรวจสอบ ติด ตาม ให้คาแนะนา ปฏิ บัติ งานบรรลุ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ต ามที่
ปรับปรุงแก้ ไข ในเรื่องต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับ ภารกิจของหน่วยงาน กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 120 ครั้ง
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่ 2.11 พิจ ารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการ
หน่วยงานรับ ผิดชอบ เพื่อให้ บรรลุ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ต ามที่ ต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
กาหนด
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.12 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์ กรภาครัฐ เอกชน จานวน 60 เรื่อง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้ 2.12 ติ ด ต่ อประสานงานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
องค์กรภาครั ฐ เอกชน และบุ คคลที่ เ กี่ย วข้ อง
2.13 ชี้ แจงข้อเท็ จจริ ง พิจารณาให้ค วามเห็น ข้ อเสนอแนะในที่ เพื่ อให้เ กิด ความร่ วมมื อ หรื อบู รณาการงานให้
ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวที เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ แ ละเป็ นประโยชน์ ต่ อประชาชน
เจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ผู้รับบริการ
ราชการ
จานวน 20 หน่วยงาน
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
2.13 ชี้แ จงข้ อเท็จจริง พิจ ารณาให้ความเห็ น
3.1 ร่ วมจั ด ระบบงานและอั ต รากาลั ง เจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ วยงานให้ ข้ อ เสนอแนะในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและ
สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภ าพ และ คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจา
ความคุ้มค่า
ต่ างๆ ในฐานะผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน เพื่ อรั กษา
3.2 ร่วมติด ตามและประเมิ นผลงานของเจ้ าหน้ าที่ใ นบัง คับบั ญชา ผลประโยชน์ของราชการ
เพื่อให้การปฏิบั ติงานสอดคล้องกับวั ตถุป ระสงค์ของหน่วยงานและ จานวน 26 โครงการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบัติง านของ 3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน
เจ้ าหน้าที่ใ นบัง คับ บัญ ชาเพื่อให้ เกิ ดความสามารถและสมรรถนะที่ หน่ วยงานให้ส อดคล้ องกั บภารกิ จ เพื่ อให้ ก าร
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
จานวน 1 ครั้ง
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ ทรัพ ยากรและงบประมาณของหน่ วยงาน 3.2 ร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผลงานของ
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เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของ เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้ก ารปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานและ
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ า และเป็ นไปตามเป้ าหมายและ จานวน 3 ราย
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อให้
เกิ ดความสามารถและสมรรถนะที่ เ หมาะสมกั บ
งานที่ปฏิบัติ
จานวน 120 ครั้ง
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่ ว มวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและ
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า
และเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ ต ามที่
กาหนด
จานวน 26 โครงการ
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง

อัตรา
( เดิม )

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
(ประเภท วิชาการ
ระดับ

1

ลักษณะงานโดยทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การ
วิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผน
การศึ ก ษา การจั ด พิ พิ ธ ภั ณฑ์ ท างการศึ ก ษา จั ด ทามาตรฐาน
สถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็นสรุปรายงาน และ
เสนอแนะเกี่ย วกั บ การศึ กษาและส่ ง เสริ มการวิ จัย การศึ กษา การ
วางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ทางการศึกษา ติ ดตาม ประเมิ นผล ดาเนินการและแก้ ไขปั ญหา
ขัด ข้ องต่ าง ๆ ในการปฏิ บั ติง านเกี่ ยวกั บ การวิ เ คราะห์ วิจัย และ
เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหลั ก การระเบี ย บปฏิ บั ติ
ตลอดจนแนวทางพิ จารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทาหน้าที่จัดทาแผน

ปฏิบตั ิการ/ชานาญการ)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ กษา วิเ คราะห์ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการศึ กษา
เพื่ อเป็ นข้ อมู ล ประกอบการการพั ฒนางานด้ าน
การศึกษา
จานวน 120 ครั้ง
1.2 ศึ กษา วิ เ คราะห์ วิ จัย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ
ประ กอบการจั ดท า ข้ อ เสนอนโยบ าย แผ น
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา
สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
จานวน 12 ครั้ง
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัด การศึกษา ศาสนา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
จานวน 26 โครงการ
1.4 ร่ วมวางแผนอั ต ราก าลั ง ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา ตามหลั กเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่
ก าห นด
เ พื่ อ ให้ ได้ บุ ค ลากร ที่ มี ความรู้
ความสามาร ถตร งต ามค วามต้ อ ง การ ของ
สถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา

-

-

-
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และระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและ จานวน 2 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งาน 1.5 ดาเนินการเกี่ ยวกั บงานทะเบีย น เอกสาร
การศึ กษานอกระบบและตามอัธยาศั ย งานฝึ กและส่ง เสริ มอาชี พ ด้ า นการศึ ก ษา และทะเบี ย นประวั ติ ค รู แ ละ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิ ง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ที่ ต้ องใช้ ค วามรู้ จานวน 2 ราย
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน 1.6 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรม
การศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น และสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนางานด้านการศึกษา
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
จานวน 120 ครั้ง
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.7 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงาน
1.1 ศึ กษา วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การศึ กษา เพื่ อเป็ นข้ อมู ล ทางวิ ช าการของครู ห รื อบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ประกอบการการพั ฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ เพื่ อ เสนอขอประเมิ น วิ ท ยฐานะของครู แ ละ
การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอ จานวน 2 ราย
นโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการ 1.8 ประสานและร่ ว มด าเนิ น การเรื่ อ งการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ พิจารณาเลื่ อนขั้ นเงิ นเดือน ค่าตอบแทน หรื อ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
เครื่ องราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งขวั ญ
1.3 ศึ กษา วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง การยุ บ รวม กาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากร
สถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้ ทางการศึกษาในสังกัด
อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 2 ราย
1.4 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด 1.9 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้ านการศึกษา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และการจั ด สรรพั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ งบประมาณ
1.5 ร่ วมวางแผนอัต รากาลัง ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตาม สนั บ สนุ นโรงเรี ย น เช่น งานอาหารกลางวั น
หลั กเกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนา
ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่
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การจัดการศึกษา
เหมาะสมและเกิ ด การพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และ สูงสุด
ทะเบี ยนประวัติ ครูและบุค ลากรทางการศึ กษา รวมทั้ง ปรับปรุงให้ จานวน 26 โครงการ
ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด 1.10 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็ก
การศึกษา
เล็กให้ได้ มาตรฐาน เพื่ อดูแลให้เ ด็กในท้องถิ่นมี
1.7 ส่ง เสริ มสนั บสนุ นการจัด การศึกษา ทั้ งในระบบ นอกระบบ การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามี จานวน 160 ครั้ง
คุณภาพและมาตรฐาน
1.13 จั ดท าโครงการ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ข อง
1.8 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้าน ชุ มชนด้ า นการศึ ก ษา การสร้ างอาชี พ กี ฬ า
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครู เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและ
หรือบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครู รักษาไว้ซึ่งมรดกล้าค่าของท้องถิ่น
และบุคลากร
จานวน 26 โครงการ
1.10 ประสานและร่ ว มด าเนิ นการเรื่ อ งการพิ จ ารณาเลื่ อนขั้ น 1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้
เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้าง ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน งานการศึ ก ษา เพื่ อน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
สังกัด
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุ จานวน 160 ครั้ง
อุปกรณ์หรืองบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน 2. ด้านการวางแผน
อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ
วางแผนการทางานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว ม
ในพื้ น ที่ ได้ รั บ การศึ กษาที่ เหมาะ สมแล ะเกิ ด การพั ฒนาที่ มี ดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
ประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม
1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ได้มาตรฐาน เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ จานวน 26 โครงการ
ดีสมวัย
3. ด้านการประสานงาน
1.13 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของชุมชนด้านการศึกษา 3.1 ประสานการทางานร่ วมกันทั้ง ภายในและ
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การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ
เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้า ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ค่าของท้องถิ่น
จานวน 20 หน่วยงาน
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และ 3.2 ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อมู ล
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน ข้อเท็ จจริ ง แก่บุคคลหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อง
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่ อสร้ างความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการ
2. ด้านการวางแผน
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วางแผนการทางานที่รั บผิ ดชอบ ร่ วมด าเนินการวางแผนการ จานวน 120 ครั้ง
ทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม 4. ด้านการบริการ
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.1 จั ด บริ การส่ ง เสริ มการศึ กษา เช่ น จั ด
3. ด้านการประสานงาน
นิทรรศการ กิจกรรม ทางการศึกษาและ แหล่ง
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ เรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 5 กิจกรรม
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล 4.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือใน จานวน 4 ครั้ง
การดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.3 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดทาวารสาร สื่อ
4. ด้านการบริการ
และ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทาง
4.1 จัดบริ การส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิ ทรรศการ กิจกรรม การศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้ ปรั บ ปรุ ง และให้ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
การศึกษา
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คา จานวน 3 ครั้ง
แนะนาปรึ กษาเบื้ องต้ นแก่ นั กเรี ย น นิ สิ ต นั กศึ กษาและชุ มชน
ประชาชนทั่วไป
4.3 ดาเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุม
อบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่ อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
4.4 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือ
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทาฐานข้อมูลหรื อระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกั บ
จัดท าวารสาร สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง การใช้ งานการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น
เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะ ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ป ระกอบการ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
พิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน หลั กเกณฑ์
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล มาตรการต่างๆ
หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและ จานวน 1 ครั้ง
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ครู
(ประเภท
ข้าราชการ/พนักงานครู
ระดับ ค.ศ. 1)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )

1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ลักษณะโดยทั่วไป
สายงานการสอน มี ลักษณะงานที่ปฏิ บัติเ กี่ยวกับ การทาหน้าที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ การเรีย นรู้ และ
การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นความสาคัญ ทั้งความรู้ คุ ณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมที่ ดี
งาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ การ
จั ด การเรี ย บการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการของสถานศึ กษา พั ฒนาตนเองและวิ ช าชี พ
ประสานความร่ วมมื อกั บ ผู้ป กครองบุค คลในชุ มชน และหรือสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์การเรี ยนรู้ การจั ดการ
เรี ย นการสอน และส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
1. ปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณ์การ
เรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด.
จานวน 230 วัน (67 คน)
2. จัดการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวน 230 วัน (67 คน)
3. ปฏิบัติงานวิชาการของ ศพด. เช่น การจัดทา
แผนต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา งานการ
ประชุม/อบรม
จานวน 20 เรื่อง
4. ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือผู้เรียน
จานวน 67 คน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคล
ในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
จานวน 67 คน
6. ท านุ บ ารุ ง ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม แหล่ ง
เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ

-

-

-

1
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ที่พึงประสงค์
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการ
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
ของผู้เ รีย นเพื่อนามาพัฒนาพั ฒนาการเรี ยนการ
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
สอน การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ มี
5. ประสานความร่ วมมื อกั บ ผู้ ป กครองและบุ ค คลในชุ มชน เพื่ อ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
จานวน 67 คน
6. ทานุบ ารุ ง ส่งเสริ มศิ ลปวัฒ นธรรม แหล่ งเรียนรู้ และภู มิปั ญญา 8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ท้องถิ่น
จานวน 10 เรื่อง
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามา
พัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ส่วนราชการ /
ตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

อัตรา
( เดิม )
1

มาตรฐานปริมาณงาน / ตาแหน่ง ปี

ปริมาณงานจริงที่ต้องทา / ตาแหน่ง / ปี

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การร่ าง โต้ต อบ
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ ในทรัพ ย์สิ นของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ พัส ดุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน
และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์ เอกสาร จดหมาย และหนั ง สือราชการต่ างๆ การ

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร
ทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 151 เรื่อง
3) การจัดท าบั นทึก ภายในส่วนราชการ การ
ลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 307 เรื่อง
4) การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ ศพด.
จานวน 12 ครั้ง
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล
การจั ด ท าฎี กาเบิกจ่ ายเงิ น และการพิ มพ์ เ อกสาร
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป
ด้ ว ยความสะดวกเรี ย บร้ อ ยตรงตามเป้ า หมายมี
หลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 310 เรื่อง
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และ
เป็นหลักฐานทางราชการ
จานวน 10 เรื่อง
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลง

อัตรากาลังที่ต้องการเพิ่ม/ลด รวม
2561 2562 2563
-

-

-

1

156

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
เตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไป เวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบ ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐาน
ได้
ตามระเบี ยบวิ ธีการปฏิบั ติ เพื่ อสะดวกต่อการค้นหา
1.2 จั ดเก็บเอกสาร หนัง สือราชการ หลักฐานหนั งสือ ตาม สาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทาง จานวน 4 คน
ราชการ
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถู กต้ องของ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติ เอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่ การด าเนิ นงาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ าเอกสารทั้ ง หมดมี
เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสา ความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
หรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 310 เรื่อง
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ 1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่า หนั ง สื อเวี ย น หรื อระเบี ย บวิ ธีป ฏิ บัติ เพื่ อแจ้ ง ให้
เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการ
ข้อผิดพลาด
ต่างๆ ต่อไป
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน จานวน 20 เรื่อง
หรือระเบียบวิธีปฏิบั ติ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง 1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็ บ
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคาร รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียน
สถานที่ของหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ พัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่
ครุ ภั ณฑ์ การจั ด ท าทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณฑ์ การดู แ ลรั กษา เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่เ ป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จานวน 230 วัน
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจ 1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิ บัติ ง าน เช่ น
รับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) และ
ตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
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1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงาน การปฏิบัติงาน
การประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี จานวน 1 ครั้ง
หลักฐานในการประชุม
1.8 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ จานวน 140 ครั้ง
การประชุม การฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ 1.9 ช่วยการบันทึกการประชุม และจัดทารายงาน
เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน การประชุมของส่วนราชการ/กอง เพื่อให้การประชุม
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
เป็ นไปด้ วยความเรีย บร้ อย และมี หลั กฐานในการ
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อ ประชุม
เปิด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ ผู้ที่ต้ องการข้ อมู ล จานวน 12 ครั้ง
ข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วน เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การฝึ ก อบรมสั ม มนา
งานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ นิทรรศการ และโครงการต่ างๆ เพื่อให้ เอกสารที่
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตาม ถูกต้อง ครบถ้ วน และพร้ อมใช้ ในการดาเนินงาน
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย จานวน 26 โครงการ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งาน 1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียม
บริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน เอกสารเพื่ อเปิ ด เผย ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ล ข่ าวสาร
งบประมาณ งานประชาสั มพั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารรั บ ทราบข้ อ มู ล
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวสาร
2. ด้านการบริการ
จานวน 2 ครั้ง
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ 1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงาน
ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความ กับ ทุ กส่วนงานของหน่ วยงาน ในเรื่ องการประชุ ม
เข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และการด าเนิ นงานต่ างๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือ เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกาหนดเวลา และ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ ง านเป็ นไปด้วยความ บรรลุวัตถุประสงค์
ราบรื่น
จานวน 230 วัน
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2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะ 1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ บรรณ งานธุ ร การ งานบริ ห ารทั่ วไป งานการ
ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ ไ ด้ รั บ บริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
มอบหมาย
งานประชาสั ม พั นธ์ และงานประชุ ม เพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จานวน 10 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร
ประชาชน ผู้ที่ มาติ ด ต่อ และหน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
2.2 ติดต่ อประสานงานกับ บุคคลภายในหน่วยงาน
เดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 20 หน่วยงาน
2.3 ให้บริ การข้อมู ลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 307 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.ไร่โคก จานวน 20 เรื่อง
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บัญชีการคานวณอัตรากาลังคน(วิเคราะห์ค่างาน)
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ประเภท บริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ตาแหน่ง 38-3-00-1101-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านแผนงาน
1
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความ
คาดหวั ง และเป้ าหมายความส าเร็ จขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อผลั กดั นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
2
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
3
1.3 งานการจัดทาข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 134 เรื่อง
4
1.4 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จานวน 7 ครั้ง
5
1.5 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดทางบประมาณ
จานวน 7 ครั้ง
6
1.6 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การ
เปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 134 โครงการ (230 วัน)
7
1.7 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับกลไกวิธีบ ริหารงาน การกาหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุ ง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

20

134

2,680

20

134

2,680

20

134

2,680

180

7

1,260

180

7

1,260

60

230

13,800

60

134

8,040

164,580
82,800
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8
9
10

11

12

13
14
15

ประชาชนในท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
1.8 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ จานวน 134 โครงการ
1.9 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
จานวน 134 โครงการ
1.10 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการดาเนินการต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน และให้คาปรึ กษาแนะนาการปฏิ บัติ ราชการ เพี่อให้ผ ลการปฏิบั ติ
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
จานวน 134 โครงการ
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ องต่ างๆ เพื่ อการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
จานวน 5 ครั้ง
2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จานวน 3 ครั้ง
2.4 เสนอความเห็นหรื อช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิ จของส่วน
ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 4 ส่วนราชการ (30 นาที ชม./วัน = 230 วัน)
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครอง
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60

134

8,040

30

134

4,020

20

134

2,680

20

134

2,680

120

5

600

180

3

540

6,900

4

27,600

120

20

2,400
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ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
จานวน 20 ครั้ง
2.6 ประสานงานฝ่ายบริหาร สภา ฯ และส่วนราชการ เพื่อกาหนดกรอบการบริหารงบประมาณ
180
6
1,080
(ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
จานวน 134 โครงการ (6 ครั้ง)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40
2
80
ที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
จานวน 2 ครั้ง
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
180
4
720
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
จานวน 4 ครั้ง
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
15
10
150
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
จานวน 10 ครั้ง
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
15
230
3,450
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
จานวน 230 วัน
3.2 ช่วยวางแผนอั ต รากาลั ง ของส่ วนราชการในองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นให้ เป็ นไปอย่างมี
180
3
540
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
จานวน 3 ครั้ง
3.3 ช่ วยบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อสร้ างแรงจู งใจให้ แ ก่
180
230
41,400
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้อย่างเป็นธรรม
จานวน 230 วัน
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
180
10
1,800
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
จานวน 10 กิจกรรม
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
60
230
13,800
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
จานวน 230 วัน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
30
134
4,020
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วน
ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 134 โครงการ
4.2 ช่วยในการบริห ารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณเพื่ อให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
จานวน 134 โครงการ
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
จานวน 25 ครั้ง (รวมการจัดทาข้อบัญญัติ และการโอนงบประมาณ)

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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134

16,080

20

25
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1.99
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ตาแหน่ง 38-3-01-2101-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านแผนงาน
1
1.1 ร่ วมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิ บัติง าน รวมทั้ง เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ของ
หน่วยงาน
จานวน 1,200 ครั้ง
2
1.2 ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน หรืองานราชการที่
มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน อบต.โดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 1,380 ครั้ง
3
1.3 ร่วมจัดทาแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่ง
อาจจะเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการนาเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ต่อไป
จานวน 134 โครงการ
4
1.4 ร่วมติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิ บั ติง าน ตลอดจนประเมิ นผลและรายงานการด าเนิ นงาน เพื่ อให้ เ ป็นไปตามเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
จานวน 77 โครงการ
5
1.5 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงานของ
อบต. ด้านงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานนโยบาย
และแผน หรืองานราชการที่มิได้ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรื อส่วนราชการใดใน อบต. เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

180

1,200

216,000

60

1,380

82,800

120

134

16,080

30

77

2,310

60

1,380

82,800

537,740
82,800
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6

7
8

9

10

11

และเวลา
จานวน 1,380 ครั้ง
1.6 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพื่อนามาปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน ระบบงาน หรือกระบวนการทางานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
จานวน 102 โครงการ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ควบคุมดูและการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม และ
การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ อบต.มีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนด จานวน 26 ครั้ง
2.2 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน อบต.และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่ อให้ได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บัติงานของ
อปท. สอดรับกับนโยบายของสภา อบจ. หรือสภา อบต. รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 96 ครั้ง
2.3 ควบคุมดูแ ลการวิเคราะห์แ ละจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่ เกี่ยวข้ องกับงานด้าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทางานของผู้บริหาร
และความพึงพอใจสูงสุด
จานวน 12 เรื่อง
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่ มเติมและ
การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ อบต.มีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กาหนด
จานวน 27 ครั้ง
2.5 พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์กาหนด
จานวน 80 เรื่อง
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2.6 มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
10
1,380
13,800
ต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรั บการ
ประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่ างๆ งานติดตามผลงาน เป็ นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่าง
ถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆ สูงสุด
จานวน 1,380 ครั้ง
2.7 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
120
10
1,200
สัญญา เพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 เรื่อง
2.8 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากร
60
10
600
บุคคล เพื่อบริหารงานให้ อบต.สามารถสรรหา บริหารพัฒนาและใช้ประโยชน์จากบุคลากรในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 ครั้ง
2.9 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรืองานจัด
60
4
2,400
ระบบงาน เพื่อให้ อบต.มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
2.10 มอบหมาย วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
30
24
720
การสื่อสารภายในที่ค รอบคลุ มทั่วถึง ชัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่ส ร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่น
จานวน 24 ครั้ง
2.11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
20
20
400
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
จานวน 20 หน่วยงาน
2.13 ชี้ แ จงข้ อเท็ จจริ ง พิจารณาให้ ค วามเห็ น ข้อเสนอแนะในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการและ
60
30
1,800
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19
20
21

22
23

24

คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ
จานวน 30 ครั้ง
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
จานวน 5 ครั้ง
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 77 โครงการ
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
จานวน 11 คน / 6,000 ครั้ง
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
จานวน 77 โครงการ
4.2 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมายของ อบต. โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่าย
ร่วมกัน
จานวน 6 ครั้ง
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 77 โครงการ

รวม (7)
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-01-3103-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และ
สังคม เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
จานวน 2 ครั้ง (6 หมู่บ้าน)
2
1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ อบต.
หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
จานวน 2 ครั้ง
3
1.3 วิเคราะห์นโยบายของ อบต. หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จานวน 2 ครั้ง
4
1.4 สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
จานวน 1 ครั้ง
5
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ
ต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
จานวน 2 ครั้ง
6
1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนา
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เวลาที่ใช้ต่อราย
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสาเร็ จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)
จานวน 1 ครั้ง
1.7 ประสานและรวบรวมข้อมู ลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
60
20
1,200
เพื่อนาไปจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดของ อบต.
จานวน 20 หน่วยงาน
1.8 ช่วยดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รวมทั้ง
180
19
3,420
ประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
และจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
จานวน 19 โครงการ
1.9 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ
5,400
2
10,800
ภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ อบต.ที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
จานวน 2 ครั้ง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รั บ ผิด ชอบ ร่ วมด าเนิ นการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรื อ
60
10
600
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 10 ครั้ง
2.2 วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน และองค์กร ในโครงการของ
180
8
1,440
หน่วยงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
จานวน 8 โครงการ
2.3 วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1,800
1
1,800
จานวน 1 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
20
120
2,400

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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14

15
16
17
18

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 120 ครั้ง
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 15 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
จานวน 9 ครั้ง
4.2 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน หรือ
งานในหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
จานวน 60 ครั้ง
4.3 จั ดเก็บ ข้อมูล ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บงานการจั ดท าแผนพัฒ นา เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ครั้ง (3 ชม./วัน =230 วัน)
5. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 เรื่อง

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-01-3801-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร
และเครือข่ายองค์กรประชาชน
จานวน 6 หมู่บ้าน
2
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับ ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูป แบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่
จานวน 6 หมู่บ้าน
3
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จานวน 12 ครั้ง
4
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนา
ในทุกระดับ
จานวน 1 ครั้ง
5
1.5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก นาไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

1,800

6

10,800

.
10,800

6

64,800

180

12

2,160

900

1

900

120

6

720

596,430
82,800
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6
7
8

9

10

11
12

จานวน 6 ครั้ง
1.6 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้ านพัฒนาชุมชนที่
ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
จานวน 1 ครั้ง
1.7 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และภู มิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน
จานวน 6 ครั้ง
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน
จานวน 6 ครั้ง
1.9 ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและเครือข่าย
ประชาชน เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่ มในการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตน
จานวน 6 หมู่บ้าน
1.10 ดูแล ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ ชิด ให้คาแนะนาและฝึกอบรม
ประชาชนในท้ องถิ่นตามวิ ธีการและหลั กการพัฒ นาชุมชน เพื่ อเพิ่มผลผลิ ตและเพิ่ มรายได้ ต่ อ
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จานวน 3 ครั้ง
1.11 รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึง
ได้ เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จานวน 574 คน
1.12 ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่ เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
สามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
จานวน 10 ครั้ง

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.13 จั ด ท าโครงการและงบประมาณ รวมถึง ด าเนิ นการ โฆษณาและประชาสัมพั นธ์ แ ละ
21,600
13
280,800
ประเมิ นผลการจัดกิ จกรรมต่ างๆ ที่เ ป็นประโยชน์ แก่ ชุมชน ได้แ ก่ โครงการครอบครั วอบอุ่ น
โครงการแข่งกีฬารวมพลตาบลไร่โคก กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โครงการป้องกันโรค
เอดส์ เพศศึกษา และป้องกั นยาเสพติด กิจกรรมเกี่ยวกั บผู้สูง อายุ ผู้ป่วยเรื้อรั ง ผู้ป่ วยติด เตีย ง
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
จานวน 13 โครงการ (2 ชม./วัน = 180 วัน)
1.14 สารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยสามารถนามา
วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
จานวน 6 หมู่บ้าน
1.15 แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้นาชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพื่อให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
จานวน 6 ครั้ง
1.16 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุนเงินออมวันละ
บาท กองทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
จานวน 2 โครงการ
1.17 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมชน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 230 วัน
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที่ รั บผิ ดชอบ และโครงการในส่ วนราชการ/กอง และงานอื่ นๆที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ อบต.กาหนด
จานวน 80 โครงการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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19
20

21

22

23

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 230 วัน
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 60 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ คาปรึกษาแนะนาด้ านพัฒนาชุ มชนแก่ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องหรือบุค คลที่ สนใจเพื่อให้ มี
ความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
จานวน 165 คน
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่
หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและ
ชุมชน

จานวน 20 ครั้ง
5. งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 เรื่อง

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-01-3102-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 230 วัน
2
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ
เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
จานวน 28 คน
3
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและ ความจาเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
จานวน 2 ครั้ง (230 วัน)
4
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู ลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ครั้ง
5
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 2 ครั้ง
6
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

120

230

27,600

120

28

3,360

13,800

2

27,600

10,800

1

10,800

1,200

2

2,400

1,200

2

2,400

173,280
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ของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
จานวน 2 ครั้ง
7
8
9
10
11

12

13

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
จานวน 2 ครั้ง
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ ทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
จานวน 2 ครั้ง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 1 ครั้ง
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่น ๆ
จานวน 18 ครั้ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 230 วัน
2. ด้านการวางแผน
2.1วางแผนการท างานที่รั บผิ ด ชอบ ร่ วมดาเนินการวางแผนการท างานของหน่ วยงาน หรื อ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 10 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 20 หน่วยงาน

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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2
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3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
30
920
27,600
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 920 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ พนักงานหรือ
30
24
720
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของ อบต.
จานวน 24 ครั้ง
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
120
10
1,200
บุคคลหรื อหน่ วยงานและใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ
จานวน 10 ครั้ง
4.3 ด าเนิ น การจั ด สวั ส ดิ การและการส่ ง เสริ มสภาพแวดล้ อมในการท างาน เพื่ อ เพิ่ มพู น
1,980
2
3,960
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

จานวน 2 กิจกรรม
5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 10 กิจกรรม/โครงการ

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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10

18,000

2.09
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 38-3-01-4101-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 2,884 เรื่อง
2) การส่ง และการลงทะเบียน ส่งหนังสือ
จานวน 1,134 เรื่อง
3) การจัดทาบันทึก ภายในส่วนราชการ การลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 850 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมคาสั่ง ของ อบต.
จานวน 645 เรื่อง
5) การจัดทาทะเบียนคุมประกาศ ของ อบต.
จานวน 56 เรื่อง
2
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 140 เรื่อง
3
1.3 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
จานวน 10 เรื่อง
4
1.4 รวบรวมข้อมู ล จัด เก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุด ลงเวลาปฏิบัติร าชการ รายชื่อ ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อ
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

3

2,884

8,652

3

1,134

3,402

3

850

2,550

3

645

1,935

3

56

168

10

140

1,400

30

10

300

30

28

840

330,159
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5
6
7

8
9
10

11

สะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 28 คน
1.5 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
จานวน 1,984 เรื่อง
1.6 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
จานวน 800 เรื่อง
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จานวน 230 วัน
1.8 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง
1.9 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
จานวน 140 ครั้ง
1.10 ช่วยการบันทึกการประชุมสภา อบต. และจัดทารายงานการประชุม และบันทึกการประชุม
ของผู้บริ หาร และพนักงาน และจั ดทารายงานการประชุ ม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
จานวน 29 ครั้ง
1.11 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
จานวน 77 โครงการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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1.12 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
1,800
2
3,600
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จานวน 2 ครั้ง
1.13 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
120
230
27,600
ประชุม และการด าเนินงานต่ างๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อให้การปฏิ บัติ งานเป็นไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 230 วัน
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
720
4
2,880
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
1.15 การดูแลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของ อบต. ได้แก่ การจัดทาเว็บไซต์ รวมถึงการปรับปรุง
180
200
36,000
ข้อมูลในเว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ค จานวน 200 เรื่อง
1.16 การจัดทาวรสาร อบต.รายปี และรายไตรมาส จานวน 5 ครั้ง
1,200
5
6,000
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
20
120
2,400
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
20
10
200
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 10 หน่วยงาน
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
15
120
1,800
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
30
80
2,400
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 80 เรื่อง
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3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
720
20
14,400
เช่น งานการช่วยเหลืองานด้านบุคคล งานการช่วยเหลือด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) งานด้านพัฒนาชุมชน การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นส่วนกลาง ด้าน
การบันทึกข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ อบต. เป็นต้น
จานวน 20 เรื่อง

รวม (7)
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3.98
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

- งานปฏิบัตหิ น้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
- งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
-งานแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และเช็คสภาพรถยนต์
- จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

60
30
30
20
60

2,688
936
936
3,285
200

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

161,280
28,080
28,080
65,700
12,000

295,140
82,800

3.56
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

1
2
3
4
5

-งานปฏิบัตหิ น้าที่ขบั เครือ่ งจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-งานบารุงรักษา ทาความสะอาดเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
- จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย

180
60
60
20
60

792
96
96
264
108

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

142,560
5,760
5,760
5,280
6,480

165,840
82,800

2.002
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (ผู้อานวยการกองคลัง) ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-2102-001
ลาดับที่
(1)
1
2

3

4

5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
1. ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านการคลัง เพื่อวางแผนและ
จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
จานวน 1 ครั้ง
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานงบประมาณ งานการจัดเก็บรายได้และงาน
การพัสดุ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบั ติงานของหน่วยงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์
จานวน 12 ครั้ง
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เ ป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
จานวน 958 ครั้ง
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการแผนงาน กิจกรรม
ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
จานวน 2 ครั้ง
1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภ าษี จัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ าพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม
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เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

300

1

300

120

12

1,440

20

958

19,700

180

2

360

360

1

360

286,320
82,800
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6

7

8
9

10
11
12

งบประมาณรายจ่ายประจาปี
จานวน 1 ครั้ง
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัด
ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
จานวน 1 ครั้ง
1.7 วางแผนการตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงินอุดหนุนอุดหนุน เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
จานวน 10 ครั้ง
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติร าชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จานวน 1 ครั้ง
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องกั บภารกิ จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ต ามที่
กาหนดไว้
จานวน 1,000 ครั้ง
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 958 เรื่อง
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุงแก้ไข
จานวน 1 ครั้ง
2.5 ร่วมกาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่ อให้ เกิดการประหยัดและคล่องตั วในการปฏิบั ติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 25 ครั้ง
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180

1

180

60

10

600

180

1

180

30

1,000

3,000

30

958

29,550

120

1

120

30

25

750
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14

15
16
17
18
19
20
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2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและตรวจสอบงานการ
20
1,000
20,000
คลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ
งานควบคุมการเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงินเป็นต้น เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบสูงสุด
จานวน 1,000 เรื่อง
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงานการเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน
240
230
55,200
รายงานประเมินผลการใช้จ่ ายงบประมาณ หรือรายงานอื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้อง เพื่อให้เ ป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
จานวน 230 วัน
2.8 ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มีการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้
30
230
6,900
สามารถเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 230 วัน
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
30
230
6,900
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 230 วัน
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือควบคุมการขอเบิกเงิน การนาส่งเงิน และการนาส่ง
40
958
39,400
เงินไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 958 เรื่อง
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนาไป
900
1
900
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ครั้ง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
30
10
300
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
จานวน 10 หน่วยงาน
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็นกรรมการตามภารกิ จที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็ น
30
20
600
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21
22
23
24

25

26
27
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กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อ
ควบคุมให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 20 เรื่อง
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ ปริมาณงานและ
120
1
120
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
จานวน 1 ครั้ง
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
60
958
59,100
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
20
20
400
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
จานวน 20 ครั้ง
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติร าชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม
180
2
360
และมีความยืดหยุ่ นต่อการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้ าที่ที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบั ติงานแทนกันได้ทุ กตาแหน่ง เพื่อให้ก ารดาเนินงานเกิ ด
ความคล่องตัวและมีความต่อเนื่อง จานวน 2 ครั้ง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
180
5
900
เจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ วยงานที่ กากั บให้ มีค วามเชี่ย วชาญและสามารถปฏิ บัติ ง านให้เ กิ ดประโยชน์ แ ก่
หน่วยงานอย่างยั่งยืน จานวน 5 ครั้ง
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้ ท รั พ ยากรและงบประมาณของหน่ วยงาน เพื่ อให้
600
1
600
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ครั้ง
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่าและ
30
230
6,900
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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28
29

30

จานวน 230 วัน
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 230 วัน
4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้ง
ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภ าพ
คุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของ อบต. โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการ
และใช้จ่ายร่วมกัน
จานวน 1 ครั้ง
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จานวน 134 โครงการ

รวม (7)
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30

230

6,900

180

1

180

180

134

24,120

3.46
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-3204-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
จานวน 84 เรื่อง
2
1.2 การเก็บรักษา นาส่ง
จานวน 331 ครั้ง
3
1.3 การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
จานวน 150 ครั้ง
4
1.4 ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
จานวน 2,400 ครั้ง
5
1.5 การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ดาเนินงาน
จานวน 2,400 ครั้ง
6
1.6 ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
จานวน 150 ครั้ง
7
1.7 รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน
จานวน 84 เรื่อง
8
1.8 ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

1,260

84

105,840

10

331

3,310

120

150

18,000

10

2,400

24,000

10

2,400

24,000

120

150

18,000

60

84

5,040

120

12

1,440

538,060
82,800
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9
10
11
12
13
14

15

16

จานวน 12 เรื่อง
1.9 ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
จานวน 84 เรื่อง
1.10 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
จานวน 12 ครั้ง
1.11 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
จานวน 4 ครั้ง
1.12 จั ด ท าแผนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างประจาปี ง บประมาณ ให้ ส อดคล้ องกั บ ความต้ องการของ
หน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ
จานวน 1 ครั้ง
1.13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 ครั้ง
1.14 การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
E-Bitding เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตามระเบียบกาหนด
จานวน 84 เรื่อง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
จานวน 24 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อ
ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
จานวน 101 ครั้ง
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30

84

2,520

18,000

12

216,000

900

4

3,600

1,200

1

1,200

1,200

10

12,000

180

84

15,120

1,440

24

34,560

30

101

3,030
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17
18
19
20

4. งานอื่น ๆ
3.1 งานการจัดทารายงานต่าง ๆ จานวน 60 เรื่อง
3.2 งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ จานวน 600 ราย
3.3 งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 100 เรื่อง
3.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 10 เรื่อง

รวม (7)
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30
30
30
60

60
600
100
10

1,800
18,000
30,000
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-3201-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
จานวน 958 เรื่อง
2
1.2 ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ราบรื่น และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
3
1.3 รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
จานวน 958 เรื่อง
4
1.4 จัดทางบประมาณของ อบต. เพื่อให้ตรงกับความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 958 เรื่อง
5
1.5 ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทางบประมาณ
จานวน 958 เรื่อง
6
1.6 ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
จานวน 958 เรื่อง
7
1.7 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและ
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

240

985

236,400

60

985

59,100

20

985

19,700

60

985

59,100

30

985

29,550

15

985

14,775

20

985

19,700

525,505
82,800
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วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานและข้อกาหนด
จานวน 958 เรื่อง
1.8 ตรวจสอบความถูกต้ องของหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานด้าน
10
985
9,850
การเงิน บัญชี และงบประมาณ เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน การนาส่งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ สั ญญายืมเงิน และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินงบประมาณ เงินใน
10
985
9,850
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ เงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเบิกจ่ ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบี ยบการเบิ ก
จ่ายเงินที่กาหนดไว้
จานวน 958 เรื่อง
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี และจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี
15
985
14,775
และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS เช่น บัญชีประจาเดือน บัญชีเงินทด
รองราชการ ทะเบียนคุมรายได้นาส่งคลัง ทะเบียนคุมใบสาคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานด้านการบัญชีเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ
สามารถตรวจสอบได้
จานวน 958 เรื่อง
1.11 ร่วมประสานงาน ตรวจร่างบันทึก หนังสือโต้ตอบหรือตอบปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบ
5
985
4,925
ปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี เพื่อสร้างความชัดเจนให้ผู้บริหารและบุคลากรที่
สนใจเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
จานวน 958 เรื่อง
1.12 วิเคราะห์ และจัดทางบการเงินประจาวัน ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และ
5
985
4,925
รายงานทางบัญชี เพื่อนาเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับฐานะและธุรกรรมทางการเงินของ
อบต.

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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13

14

15

16
17
18
19
20

จานวน 958 เรื่อง
1.13 ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทา
ธุรกรรม และเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชี ของ อบต. ในการตรวจสอบและดาเนินธุรกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 958 เรื่อง
1.14 ศึกษา อบรม และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 3 ครั้ง
1.15 รวบรวมข้ อมู ล และรายงานทางการเงิ นเพื่ อเสนอต่ อผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง ควบคุ ม ดู แ ล
งบประมาณคงเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการจัดทาและ
รายงานเงินรายได้รวมทั้งเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของ อบต.เพื่อใช้ในการดาเนินงานของ อบต.ให้ถูกต้อง
จานวน 958 เรื่อง
1.16 ดาเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งเงินถ่ายโอน อบต.
จานวน 2 เรื่อง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 6 ครั้ง
2.2 วางแผนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาและ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
จานวน 12 ครั้ง
2.3 ร่วมดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 1 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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985

4,925
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3
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2
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6
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1

180

30

20
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195

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

21
22
23
24
25

26

27

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 20 หน่วยงาน
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 40 เรื่อง
3.3 ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการให้คาแนะนาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล
จานวน 958 เรื่อง
3.4 ประสานการทางานกับหน่วยราชการอื่นภายในอาเภอ จังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จานวน 20 ครั้ง
3.5 ประสานการทางานของกลุ่มบุคคลและประชาชนในเขต อบต. ในการกาหนดและจัดท า
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาใน อบต.
จานวน 10 ครั้ง
3.6 ช่วยให้คาปรึกษาด้านการจัดทาการเงินและบัญชีให้กับกลุ่มต่างๆ ใน อบต. ในการดาเนินงาน
ของกลุ่ม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและประสานการทางาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ทราบข้อมูลใหม่ๆ และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
จานวน 50 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
จานวน 20 ครั้ง
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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28

พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
จานวน 1 ครั้ง
4.3 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ในอบต.
จานวน 985 เรื่อง

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

10
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9,850

6.35
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-3203-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปกครองเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการ
จัดเก็บ หรือปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
จานวน 8 เรื่อง
2
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆของรัฐและ อบต. เพื่อให้
ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทาได้จานวนเท่าไร อันจะนาไปสู่การ
คาดประมาณการรายได้และรายจ่ายของ อบต.ในปีงบประมาณ ถัดไปได้
จานวน 1,986 ราย
3
1.3 ร่วมสารวจพื้นที่กับกองช่าง และส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการ
หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ และติดตามจัดทาหนังสือเตือน
ผู้ประกอบการในข่ายชาระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชาระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
จานวน 58 ราย
4
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน
ของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื่ อติ ด ตามลูกหนี้ ค้ างชาระให้ มาชาระภาษีใ ห้ ครบถ้ วนรวมถึ งรั บ และตรวจแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคานวณภาษี
จานวน 1,986 ราย
5
1.5 จัดทารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง
ข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
จานวน 230 วัน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

1,800

8

14,400

3

1,986

5,958

60

58

3,480

5

1,986

9,930

30
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6,900

179,826
82,800
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1.6 รวบรวมข้ อมู ล ที่ ออกส ารวจลงในข้ อมู ล แผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น เพื่ อใช้ เ ป็ น
10
1,986
99,860
ฐานข้อมูลในการนามาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
จานวน 1,986 ราย
1.7 การจัดทาคาสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ แลหนังสือราชการ ต่าง ๆ เพื่อให้
10
2,000
20,000
ประชาชนมายื่นแบบชาระภาษี ตรงตามกาหนดเวลาและให้ การปฏิบั ติงานเป็ นไปตามกฎหมาย
รวมถึงจัดทา รวบรวม ข้อมูลส่งงานนิ ติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชาระ เพื่อดาเนินการตาม
กฎหมาย
จานวน 2,000 เรื่อง
1.8 ส่งเสริมจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
60
1
60
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมติดตั้งป้าย
จานวน 1 ครั้ง
1.9 จัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบีย นทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระภาษีลงใน
5
1,986
9,930
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
จานวน 1,986 ราย
1.10 รับคาร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชาระภาษี และ
20
5
100
ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
จานวน 5 ราย
1.11 ช่วยควบคุมการจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งได้แก่
3
1,986
5,958
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 55 ราย
-ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 1,136 ราย
-ภาษีป้าย จานวน 3 ราย
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฆ่าสุกร จานวน 1 ราย
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการจดทะเบียนพานิชย์ จานวน 3 ราย
-การจัดเก็บและรับชาระค่าน้าประปา
จานวน 783 ราย
-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมาย และข้อบัญญัติ ค่าอากร
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12
13
14
15

16
17
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การฆ่าสัตว์ ค่ าธรรมเนี ยมโรงพักสั ตว์ ค่ ารับ จ้างฆ่าสัต ว์ และเงิ นฝากธนาคาร ค าร้องต่ างๆ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ
จานวน 5 ราย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
300
1
300
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
จานวน 1 ครั้ง
2.2 วางแผนการจัดเก็บรายได้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ครบถ้วน ถูกต้อง
300
1
300
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
จานวน 1 ครั้ง
2.3 วางแผนและร่วมดาเนินการในการสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บภาษี
300
1
300
ท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จานวน 1 ครั้ง
2.4 วางแผนและร่วมดาเนินการในการนาเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ใ นการให้บริ การจัดเก็ บ
300
1
300
รายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชาระภาษี
จานวน 1 ครั้ง
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ
60
6
360
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 6 ครั้ง
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
120
10
1,200
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 10 ครั้ง
3.3 ประสานงานและให้คาแนะนากับผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ชาระภาษี เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและ
15
6
90
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 6 ครั้ง
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19
20
21

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการด้านภาษีอากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
จานวน 2 ครั้ง
4.2 ตอบปัญหาและชี้แจงข้อซักถามของประชาชนเกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จานวน 30 ครั้ง
4.3 จัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการอานวยความสะดวกทางด้านการใช้ความรู้ แก่
ประชาชนผู้เสียภาษี
จานวน 1 ช่องทาง

รวม (7)
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20

2

40

10

30

300

60

1

60

2.17
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ประเภท ทั่วไป ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-4203-001
ลาดับที่
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
ด้านการปฏิบัติการ
- งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
- การเก็บรักษา นาส่ง
- การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมต่อการใช้งาน
- ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
- การเก็ บ รักษาใบส าคัญ หลั กฐานและเอกสารเกี่ ยวกั บ พั ส ดุ เพื่ อรวบรวมไว้เ ป็ นข้อมู ล ในการ
ดาเนินงาน
- ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการดาเนินงาน
- รายงาน สรุป ความเห็นเกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อจัดท ารายงาน และนาเสนอ ผู้บั งคับ บัญชาใน
หน่วยงาน
- ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
- จัด ทาแผนการจัด ซื้อจัด จ้างประจาปีง บประมาณ ให้ สอดคล้องกับ ความต้ องการของหน่ วยงาน
พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

1,260
10
120

84
331
150

105,840
3,310
18,000

10
10

2,400
2,400

24,000
24,000

120

150

18,000

60

84

5,040

120

12

1,440

30

84

2,520

18,000
900
1,200

12
4
1

216,000
3,600
1,200
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ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

13

- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
E-Bitding เป็นต้น ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตามระเบียบกาหนด
ด้านการบริการ
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัตงิ าน และให้การ
ดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
- ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
งานอื่น ๆ
- งานการจัดทารายงานต่าง ๆ
- งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม (7)

1,200

10

12,000

180

84

15,120

1,440

24

34,560

30

101

3,030

30
30
30
60

60
600
100
10

1,800
18,000
30,000
600

14
15
16
17
18
19
20
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เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

538,060
82,800

6.50
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)
1
2
3
4
5
6

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
ด้านการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง ราบรื่นมี
ความถูกต้องเรียบร้อย
- ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดยรวบรวมและจัดทา
ข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และจัดเก็บ
เอกสารอย่างมีระบบ
- จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอน
งบประมาณ จัดทาสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ
ขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
- ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการ
คลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสารการขอกัน
เงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่
กาหนดไว้

รวม (7)
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

120

116

13,920

120

116

13,920

30

1,046

31,380

360

116

41,760

30

140

4,200

30

140

4,200

204

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

7

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ค่าจ้าง และเงินเดือน
ใน ลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง
หนังสือสัง่ การ
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการคลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านการบริการ
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัตงิ าน และให้การ
ดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัตงิ านให้แก่ผู้ทสี่ นใจ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน
และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน

60

1

60

1,080

3

3,240

20

10

200

10

60

600

15

60

900

8
9
10
11

รวม (7)
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
ลาดับที่
(1)

12
13
14
15

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

งานอื่น ๆ
- งานการจัดทารายงานต่าง ๆ
- งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

10
10
30
60
รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

40
96
36
10

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

400
960
1,080
600

117,420
82,800

1.42
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อานวยการกองช่าง) ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ตาแหน่ง 38-3-05-2103-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านแผนงาน
1
1.1 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สัง กัด เพื่อเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 21 โครงการ
2
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้ง เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ข องหน่ วยงาน ให้
สอดคล้องนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
จานวน 21 โครงการ
3
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติง าน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพื่อให้เ ป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
จานวน 21 โครงการ
2. ด้านการบริหาร
4
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติร าชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร าชการ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด
จานวน 2 ครั้ง
5
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องกั บภารกิ จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ต ามที่
กาหนดไว้
จานวน 21 โครงการ
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

240

21

5,040

180

21

3,780

5,400

21

113,400

180

2

360

1,350

21

28,350

190,985
82,800
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6
7
8

9
10
11

12
13

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
10
50
500
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ จานวน 50 เรื่อง
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิด
15
80
1,200
ความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
จานวน 80 เรื่อง
2.5 ชี้ แ จงข้ อเท็ จจริง พิ จารณาให้ ค วามเห็น ข้ อเสนอแนะในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการและ
180
10
1,800
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
รักษาผลประโยชน์ของราชการ จานวน 10 ครั้ง
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลัง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบั ติ
60
12
720
ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า จานวน 12 ครั้ง
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
6,900
5
34,500
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 5 ราย
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ให้มี
15
5
75
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมงานที่ปฏิบัติ
จานวน 5 ราย
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
30
21
630
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 21 โครงการ
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า และ
30
21
630
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว
จานวน 21 โครงการ

รวม (7)
[พิมพ์ขอ้ ความ]

2.31
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นายช่างโยธา ประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 38-3-05-4701-001
ลาดับที่
(1)
1
2
3
4
5
6

7

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก
วิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ จานวน 21 โครงการ
1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 21 โครงการ
1.3 ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
จานวน 21 โครงการ
1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด จานวน 21 โครงการ
1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง จานวน 21 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ ค าแนะนา ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
จาวน 60 เรื่อง
2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 10 เรื่อง

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

1,800

21

37,800

300

21

6,300

360

21

7,560

7,200

21

151,200

30

21

630

30

60

1,800

20

10

200

206,290
82,800
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
8

2.3 ประชาสัมพันธ์อานวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ จานวน 80 ราย

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

10

80

800

2.49
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ระดับ ปวช./ปวท./ปวส. เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)
กองช่าง
1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 175 เรื่อง
2) การส่ง และการลงทะเบียน ส่งหนังสือ
จานวน 80 เรื่อง
3) การจัดทาบันทึก ภายในส่วนราชการ การลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 127 เรื่อง
4) การจัดทาทะเบียนคุมการขอใบอนุญาตต่าง ๆ
จานวน 3 เรื่อง
2
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 260 เรื่อง
3
1.3 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
จานวน 10 เรื่อง
4
1.4 รวบรวมข้อมู ล จัด เก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุด ลงเวลาปฏิบัติร าชการ รายชื่อ ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีก ารปฏิบัติเพื่อ
สะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 6 คน
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

10

385

3,850

180

260

46,800

30

10

300

2,300

6

13,800

106,795
82,800
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6
7

8
9
10
11

12

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
1.5 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
15
260
3,900
การดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
จานวน 260 เรื่อง
1.6 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
30
10
300
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
จานวน 10 เรื่อง
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
20
230
4,600
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จานวน 230 วัน
1.8 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
4,600
1
4,600
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง
1.9 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
60
140
8,400
จานวน 140 ครั้ง
1.10 ช่วยการบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมของส่วนราชการ/กอง เพื่อให้การ
180
12
2,160
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
จานวน 12 ครั้ง
1.11 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
180
21
3,780
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
จานวน 21 โครงการ
1.12 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
120
2
240
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จานวน 2 ครั้ง

[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
1.13 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
30
230
6,900
ประชุม และการด าเนินงานต่ างๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อให้การปฏิ บัติ งานเป็นไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 230 วัน
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
240
4
960
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 4 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
10
120
1,200
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
10
10
100
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 10 หน่วยงาน
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
15
120
1,800
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
15
127
1,905
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 127 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ไร่โคก จานวน 20 เรื่อง
60
20
1,200

รวม (7)
[พิมพ์ขอ้ ความ]

1.29
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

-ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน้าประปา จัดหาน้าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้
น้าประปาของตาบลไร่โคกทั้ง 6 หมูบ่ ้าน
-งานบารุงรักษา ทาความสะอาดระบบผลิตน้าประปา
-งานซ่อมบารุงท่อน้าประปาภายในหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน
-งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของระบบผลิตน้าประปา
- จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการผลิตน้าประปา
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย
รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

360

365

131,400

360
60
60
10
60

48
144
180
240
5

17,280
8,640
10,800
2,400
300

170,820
82,800

2.06
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้า เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

1

-ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจดเลขมาตรวัดน้า
จานวน 783 ครัวเรือน
-คานวณปริมาตรน้าจากมาตรวัดน้าของผู้ใช้น้า
จานวน 783 ครัวเรือน
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น ดูแลรักษามาตร
น้าของผู้ ใ ช้ น้ า การแก้ ไ ขปั ญ หา และข้ อ ขัด ข้ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ และรายงายงานผล
ช่วยเหลือดูแล ทาความสะอาด บารุงรักษาสวนสาธารณะ งานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ของ อบต.ที่ต้องใช้แรงงาน ฯ เป็นต้น
จานนวน 10 เรื่อง/230 วัน

40

783

31,320

15

783

11,745

120

230

27,600

2
3

รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

70,665
82,800

0.85
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนสวน เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

- ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ในเขตพื้นที่ตาบลไร่โคก
- ภารกิจด้านการจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าเสีย
- การดูแลรักษาทีส่ าธารณะในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
ในเขตพื้นที่ตาบลไร่โคก ให้สะอาดและปลอดภัย และสวยงามอยู่ตลอดเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
รวม (7)

[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

60

1,440

86,400

360
180
120

6
1,440
1,440

2,160
259,200
172,800

60

60

3,600

524,160
82,800

6.33
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประเภท อานวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ตาแหน่ง 38-3-08-2107-001
ลาดับที่
(1)
1

2
3

4

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้ องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุท ธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
จานวน 26 โครงการ
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบั ติง านการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดาเนิ นงาน เพื่อให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
จานวน 26 โครงการ
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่ วยงานด้ านงานการศึ กษาที่ สั ง กั ดที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
จานวน 160 เรื่อง
2. ด้านบริหารงาน
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เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

420

26

10,920

180

26

4,680

360

26

9,360

120

160

19,200

192,960
82,800
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2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติร าชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการสงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
180
120
21,600
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ อบต. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติร าชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จานวน 120 เรื่อง
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายด้าน
60
120
7,200
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
จานวน 120 เรื่อง
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออานวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
120
120
14,400
เล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวน 120 เรื่อง
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่
240
26
6,240
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่
จานวน 26 โครงการ
2.5 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงาน
1,800
2
3,600
ที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 2 กิจกรรม
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทา
60
120
7,200
รายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่
กาหนดไว้
จานวน 120 เรื่อง
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
5,400
1
5,400
ของประชาชนในพื้นที่
จานวน 1 โครงการ
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจ ศพด. เพื่อประเมินผลและนาเสนอการปรับปรุง ศพด.และระบบ
120
120
14,400
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จานวน 120 ครั้ง
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2.10 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่
90
120
10,800
เกี่ย วข้องกั บภารกิ จของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรลุ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ต ามที่
กาหนด
จานวน 120 ครั้ง
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้
20
60
1,200
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 60 เรื่อง
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
15
20
300
ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูร้ ับบริการ
จานวน 20 หน่วยงาน
2.13 ชี้แ จงข้อเท็จจริ ง พิจารณาให้ค วามเห็น ข้อเสนอแนะในที่ป ระชุมคณะกรรมการและ
60
26
1,560
คณะทางานต่าง ๆ ที่ได้รั บแต่งตั้ง หรื อเวทีเจรจาต่ างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ
จานวน 26 โครงการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ
180
1
180
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า
จานวน 1 ครั้ง
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
13,800
3
41,400
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 3 ราย
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้
20
120
2,400
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
จานวน 120 ครั้ง
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
180
26
4,680
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พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
จานวน 26 โครงการ

รวม (7)
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240

26

6,240

2.33
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 38-3-08-3803-001
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

1. ด้านการปฏิบัติการ
1
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน
การศึกษา
จานวน 120 ครั้ง
2
1.2 ศึ กษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้ องต้น เพื่อประกอบการจัดทาข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
จานวน 12 ครั้ง
3
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
จานวน 26 โครงการ
4
1.4 ร่วมวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษา
จานวน 2 ครั้ง
5
1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
จานวน 2 ราย
6
1.6 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนางานด้านการศึกษา
จานวน 120 ครั้ง
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

60

120

7,200

240

12

2,880

1,800

26

46,800

180

2

360

60

2

120

120

120

14,400

180,210
82,800
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1.7 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
2,400
2
4,800
เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
จานวน 2 ราย
1.8 ประสานและร่ วมด าเนิ นการเรื่ องการพิ จารณาเลื่อนขั้ นเงิ นเดื อน ค่ าตอบแทน หรื อ
60
2
120
เครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ์ต่ างๆ เพื่อสร้ างขวัญ กาลั ง ใจและความก้ าวหน้าให้กับ ครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 2 ราย
1.9 ประสาน ส่งเสริ มสนับ สนุ นด้ านการศึกษาและการจัด สรรพั สดุอุปกรณ์ หรื องบประมาณ
240
26
6,240
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ
ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 26 โครงการ
1.10 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมีการ
120
160
19,200
เติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
จานวน 160 ครั้ง
1.13 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา
1,800
26
46,800
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้
ซึ่งมรดกล้าค่าของท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
30
160
4,800
งานการศึกษา เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 160 ครั้ง
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการท างานที่ รับ ผิ ด ชอบ ร่ วมดาเนิ นการวางแผนการท างานของหน่ วยงานหรื อ
120
26
3,120
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ กาหนด
จานวน 26 โครงการ
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
จานวน 20 หน่วยงาน
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 120 ครั้ง
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม ทางการศึกษาและ แหล่งเรียนรู้
เพื่อให้การบริการความรู้
จานวน 5 กิจกรรม
4.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
จานวน 4 ครั้ง
4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดทาวารสาร สื่อ และ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาอื่ นๆ เพื่อให้ค วามรู้ ด้านการศึ กษา การปรับ ปรุ งและให้ค วามรู้ เพื่ อพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษา
จานวน 3 ครั้ง
4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
จานวน 1 ครั้ง

รวม (7)
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง ครู ประเภท ข้าราชการ/พนักงานครู ระดับ ค.ศ.1 เลขที่ตาแหน่ง 76-2-0128 และ 76-2-0189
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด. จานวน 230 วัน (67 คน)
2. จัดการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวน 230 วัน (67 คน)
3. ปฏิบัติง านวิช าการของ ศพด. เช่น การจัดทาแผนต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษา งานการ
ประชุม/อบรม จานวน 20 เรื่อง
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
จานวน 67 คน
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
จานวน 67 คน
6. ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 26 โครงการ
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาพัฒนาการเรียนการ
สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จานวน 67 คน
8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 10 เรื่อง
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2
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4
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รวม (7)
[พิมพ์ขอ้ ความ]

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

262,320
82,800

3.17
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บัญชีแสดงการคานวณจานวนอัตรากาลังในการขออนุมัติตาแหน่งกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)
กองการ
ศึกษาฯ
1

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

เวลาที่ใช้ต่อราย
(นาที)
(3)

ปริมาณงาน
(ต่อปี)
(4)

เวลาทั้งหมดต่อปี จานวนตาแหน่ง
(นาที)
ที่ต้องการ
(5)
(6)

15

151

2,265

15

307

4,605

720

12

8,640

15

310

4,650

30

10

300

2,300

4

9,200

10

310

3,100

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่
1) การรับ และการลงทะเบียน รับหนังสือ
จานวน 151 เรื่อง
2) การจัดทาบันทึก ภายในส่วนราชการ การลงทะเบียนหนังสือภายในส่วนราชการ
จานวน 307 เรื่อง
3) การจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของ ศพด.
จานวน 12 ครั้ง
2
1.2 การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 310 เรื่อง
3
1.3 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
จานวน 10 เรื่อง
4
1.4 รวบรวมข้อมู ล จัด เก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุด ลงเวลาปฏิบัติร าชการ รายชื่อ ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อ
สะดวกต่อการค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
จานวน 4 คน
5
1.5 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
[พิมพ์ขอ้ ความ]
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การดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
จานวน 310 เรื่อง
1.6 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อแจ้งให้
20
20
400
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
จานวน 20 เรื่อง
1.7 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
15
230
3,450
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
จานวน 230 วัน
1.8 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
10,800
1
10,800
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จานวน 1 ครั้ง
1.9 จัดเตรียมการประชุม และห้องประชุม
180
140
25,200
จานวน 140 ครั้ง
1.10 ช่วยการบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุ มของส่วนราชการ/กอง เพื่อให้การ
240
12
2,880
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
จานวน 12 ครั้ง
1.11 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา
180
26
4,680
นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
จานวน 26 โครงการ
1.12 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
2,300
2
4,600
เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จานวน 2 ครั้ง
1.13 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
20
230
4,600
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ประชุม และการด าเนินงานต่ างๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อให้การปฏิ บัติ งานเป็นไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
จานวน 230 วัน
1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
120
10
1,200
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
จานวน 10 ครั้ง
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ
10
120
1,200
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จานวน 120 คน
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
20
20
400
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
จานวน 20 หน่วยงาน
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
15
120
1,800
จานวน 120 คน
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
15
307
4,605
อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จานวน 307 เรื่อง
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
180
20
3,600
เช่น งานการช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ไร่โคก จานวน 20 เรื่อง

รวม (7)
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ตารางสถิติแสดงการเปรียบเทียบปริมาณในตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่ม และตาแหน่งที่ขอปรับปรุง
บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

- งานปฏิบัตหิ น้าที่ขับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
- งานบารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์
-งานแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ และเช็คสภาพรถยนต์
- จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้รถยนต์
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

2,580
624
624
2,190
210

2,700
624
624
2,190
180

2,688
936
936
3,285
200

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

หมายเหตุ

228

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
ประเภท ทั่วไป ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-4203-001
ลาดับที่
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)
ด้านการปฏิบัติการ
- งานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง
- การเก็บรักษา นาส่ง
- การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน
- ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ
- การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
- ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงาน พัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ดาเนินงาน
- รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
- ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาไตรมาส
- จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดาเนินให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการดาเนินแล้วเสร็จ

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

105
172
85

79
184
92

101
263
98

2,400
2,400
148

2,598
2,598
130

2,400
2,400
152

105
10

79
12

101
12

105
12
4
1

79
12
4
1

101
12
4
1

หมายเหตุ
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
ประเภท ทั่วไป ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน เลขที่ตาแหน่ง 38-3-04-4203-001 (ต่อ)
ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

13

- ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น EGP, E-LAAS, E-Plan, E-Market,
E-Bitding เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ตามระเบียบกาหนด
ด้านการบริการ
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
- ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
งานอื่น ๆ
- งานการจัดทารายงานต่าง ๆ
- งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

14
15
16
17
18
19
20

ก่อน 3 ปี
(3)
7

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)
9

ก่อน 1 ปี
(5)
10

105

79

101

12

24

24

80

100

98

58
315
80
84

46
395
98
76

62
707
102
90

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
[พิมพ์ขอ้ ความ]

หมายเหตุ
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5
6

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

ด้านการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับ-เบิกจ่ายเงินต่างๆ ตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญทางการคลังต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นมีความถูกต้องเรียบร้อย
- ช่วยตรวจรับ แยกประเภท และจัดเก็บฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาต่างๆ โดยรวบรวมและจัดทา
ข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วน รับ–ส่ง หนังสือ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และจัดเก็บ
เอกสารอย่างมีระบบ
- จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆ เงินสะสม งบประมาณคงเหลือ งบทดลอง การโอน
งบประมาณ จัดทาสถิติ ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
- ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการ
ขอรับบาเหน็จบานาญ เงินทดแทน เงินทาขวัญ เงินช่วยเหลือ และเงินประเภทอื่นๆ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
- ช่วยตรวจรายละเอียด ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน และใบสาคัญ
ทางการคลังต่างๆ เช่น ฎีกา เอกสารประกอบฎีกา ใบนาส่งเงิน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เอกสาร
การขอกันเงิน และเอกสารการคลังอื่นๆ เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบทีก่ าหนดไว้

[พิมพ์ขอ้ ความ]

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

137

111

133

137

111

133

782

1,346

890

137

111

133

142

138

154

142

138

154

หมายเหตุ
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

7

- ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่าย เบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ค่าจ้าง และเงินเดือนใน ลักษณะ
เดียวกัน เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หนังสือสั่งการ
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
คลัง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านการบริการ
- ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบแก่ผรู้ ่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัตงิ านให้แก่ผู้ทสี่ นใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน

8
9
10
11

[พิมพ์ขอ้ ความ]

(ต่อ)

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

-

-

1

2

3

3

5

9

11

60

60

60

56

54

58

หมายเหตุ
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

12
13
14
15

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

งานอื่น ๆ
- งานการจัดทารายงานต่าง ๆ
- งานทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
- งานติดตามผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

32
96
40
8

38
84
38
10

44
120
42
10

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

(ต่อ)
หมายเหตุ
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การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนสวน เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

- ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ในเขตพื้นที่ตาบลไร่โคก
- ภารกิจด้านการจัดให้มี และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าเสีย
- การดูแลรักษาทีส่ าธารณะในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
ในเขตพื้นที่ตาบลไร่โคก ให้สะอาดและปลอดภัย และสวยงามอยู่ตลอดเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

1,440

1,440

1,440

6
1,440
1,440

6
1,440
1,440

6
1,440
1,440

60

60

60

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้ อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

หมายเหตุ

234

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

-งานปฏิบัตหิ น้าที่ขบั เครือ่ งจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-งานบารุงรักษา ทาความสะอาดเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
- จัดทาทะเบียนคุมบันทึกการใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้า/รถกระเช้า)
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

704
96
82
264
100

812
96
88
264
100

792
96
96
264
108

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

หมายเหตุ

235

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อขออนุมัติกาหนดตาแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา เลขที่ตาแหน่ง ลาดับที่
(1)

1
2
3
4
5
5

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(2)

-ทาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตน้าประปา จัดหาน้าสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้าประปาของ
ตาบลไร่โคกทั้ง 6 หมูบ่ ้าน
-งานบารุงรักษา ทาความสะอาดระบบผลิตน้าประปา
-งานซ่อมบารุงท่อน้าประปาภายในหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่บ้าน
-งานแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของระบบผลิตน้าประปา
- จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการผลิตน้าประปา
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รบั มอบหมาย

ก่อน 3 ปี
(3)

ปีงบประมาณ
ก่อน 2 ปี
(4)

ก่อน 1 ปี
(5)

365

365

365

48
145
180
240
5

48
140
180
240
5

48
144
180
240
5

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

หมายเหตุ

236

การวิเคราะห์ค่างาน การบรรยายลักษณะงาน และอัตรากาลัง 3 ปี รอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563

บัญชีแสดงรายจ่ายหมวดเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นต่องบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก
รายจ่ายประจาปี
(1)
ก่อนปัจจุบัน
(บาท)

(2)
ปัจจุบัน
(บาท)

รายจ่าย
(3)
จานวนเงินที่
เพิ่ม
(บาท)

20,000,000 25,990,000 5,990,000

(4)
คิดเป็น
ร้อยละ
(บาท)

(5)
รายจ่ายหมวด
เงินเดือน
พนักงาน
ส่วนตาบล
(บาท)

(6)
คิดเป็น
ร้อยละ

23.05

4,460,280 17.16

รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
(7)
(8)
(9)
รายจ่าย
คิดเป็น รายจ่ายหมวด
หมวดค่าจ้าง
ร้อยละ
ค่าจ้าง
ประจา
พนักงานจ้าง
(บาท)
(บาท)

-

-

(11)
รายจ่าย
ประโยชน์
ตอบแทน
อื่น
(บาท)

(12)
รวมรายจ่าย
หมวด
เงินเดือน
ค่าจ้าง
และประโยชน์
ตอบแทนอื่น
(บาท)

2,235,100 8.59 121,900 6,817,280 26.23

(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รบั รองข้อมูล
(นางณัฐฐิญา แป้นไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไร่โคก

[พิมพ์ขอ้ ความ]

(10)
คิด
เป็น
ร้อย
ละ

(13)
คิดเป็น
ร้อยละ

หมายเหตุ

