รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี 2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

จัดทาโดยกองการเจ้าหน้าที่

-2ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของส่วนราชการ
1. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
การพัฒนาท้องถิ่นขององคืการบริหารส่วนตาบลน้าอ้อมนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิดค่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าอ้อม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลจะสมบูรณ์ได้
จาเป็น ต้องอาศัย ความร่ วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตะหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนว
ทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใน
ทุกกลุ่มทุกวัยของประชากรนอกจากนั้นยั งได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และ
พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดแผนแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษาส่วนด้าน
พัฒ นาอาชีพนั้ น จะเน้ น พัฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดย
ส่วนรวม
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มี อานาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไรโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ภัยคุกคามในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม กาหนดวิธีการ
ดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องเช่น
1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา67(1))
2) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1))
3) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
4) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา38(3))
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
7) การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
3) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา
68(4))

-34) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา
16(10))
5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2))
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารภัยของแผ่นดิน (มาตรา 68(8))
3) การผังเมือง (มาตรา 68(13))
4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(3))
7) การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในสภาตาบล
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
3) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
4) ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68 (11))
7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และสาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(มาตรา
67 (8))
2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))
3) การจัดการศึกษา (มาตรา (16 (9))
4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17 (18))

-47. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) สนับสนุนสภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร(มาตรา 67 (9))
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16 (16))
4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา
17 (3))
5) การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(มาตรา 17 (16))
ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนยาง ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพื้น ที่ ป ระกอบด้ว ยการดาเนินการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล จะต้อ ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
7. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
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ชื่อตาแหน่ง
1. ปลัด อบต.

ระดับ
กลาง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หมายเหตุ
1. ด้านการวางแผน
1.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้
สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความ
คาดหวังและเปูาหมายความสาเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและวัฒนธรรม
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและ
การตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดทา
แผนพัฒนาเมืองพัทยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม รวมทั้ง
วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับ
กลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนวทางการ
จัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณ
ตามที่ได้รับมอบหมายตลอดจนแนวทางปรับปรุง
กฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆ ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความต้องการของ
ประชาชน
1.4 กากับ ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้
เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์
แผนงาน โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1.5 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

ชื่อตาแหน่ง

ระดับ
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1.6 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานการดาเนินการต่างๆ ให้กับผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 สั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้
คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผล
การปฏิบัติราชการบรรลุเปูาหมายและสัมฤทธิ์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดไว้
2.2 ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
2.3 กากับตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องสภาวการณ์ของ
ประเทศและความต้องการของประชาชนเป็น
สาคัญ
2.5 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่รับผิดชอบกาหนดไว้
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.6 กากับดูแลเรื่องร้องเรียน ให้คาปรึกษา
แนะนา ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความ
เป็นธรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจและอานวย
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้
ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
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2.8 ให้คาปรึกษาและประสานงานฝุาย
บริหารสภาและส่วนราชการเพื่อกาหนดกรอบ
การบริหารงบประมาณของหน่วยงานหรือตาม
แผนงานให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้
อย่างเป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและ
เผยแพร่งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทางานให้บริการ
ประชาชนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย
การอานวยความยุติธรรมและภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานใหม่ ในประเด็นที่
มีความซับ และละเอียดอ่อนเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

หมายเหตุ
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ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและทรัพยากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.2 บริหารงานการคลัง และการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 วางแผนการจัดทาและการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน
ตามแผนพัฒนา
1. ด้านการวางแผน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้
สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความ
คาดหวังและเปูาหมายความสาเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่น
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและ
การตรวจสอบงานเพื่อให้เกิดการจัดทา
แผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน
การปรับกลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนว
ทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรหรือ
งบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
แนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐาน

หมายเหตุ
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ในเรื่องต่างๆ ในที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
และนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานการดาเนินกาต่างๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนา
การปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติใน
เรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของส่วนราชการ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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2.6 ประสานงานฝุายบริหาร สภาฯ และส่วน
ราชการเพื่อกาหนดกรอบการบริหารงบประมาณ
(ตามหน่วยงานหรือตามแผนงานให้ตรงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณ)
2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับกูแลเรื่องร้องเรียนให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่อ
อานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
หรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อการ
บริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่าง
เป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริหารประชาชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและ
ภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
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4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผนติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ
การใช้งบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ช่วยในการบริหารงานคลัง และการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองความตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้
สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ความ
คาดหวังและเปูาหมายความสาเร็จขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมวางแผนในการจัดทายุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
ต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
1.3 บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบ
งานเพื่อให้เกิดการจัดทาแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1.4 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับ
กลไกวิธีบริหารงาน การกาหนดแนวทางการจัดสรร
และการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์
มาตรการ มาตรฐานในเรื่องต่างๆในที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การบริหารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
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1.5 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
1.6 วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
และนานโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
1.7 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงานการดาเนินการต่างๆ ให้กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ด้านบริหารงาน
2.1 ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้
คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติราชการบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
2.2 ช่วยปรับปรุงแนวทางมาตรฐาน ระบบงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน
2.3 ช่วยกากับ ตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4 เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของส่วน
ราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2.6 ประสานงานฝุายบริหาร สภาฯและส่วน
ราชการเพื่อกาหนดกรอบการบริหารงบประมาณ

หมายเหตุ
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2.7 กากับและบริหารการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบกาหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
2.8 กากับดูแลเรื่องร้องเรียนให้คาปรึกษา แนะนา
ด้านกฎหมายการอานวยความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็น
ธรรม เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาประกอบการ
ตัดสินใจเพื่ออานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2.9 ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน
ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรตามหลักคุณธรรม
3.2 ช่วยวางแผนอัตรากาลังของส่วนราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย
3.3 ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างได้อย่าง
เป็นธรรม
3.4 กากับดูแล อานวยการ ส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริหารประชาชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การอานวยความยุติธรรมและ
ภารกิจอื่นๆ
3.5 ให้คาปรึกษา แนะนาด้านการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา
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ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.2 ช่วยในการบริหารงานการคลัง และการ
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4.3 ร่วมวางแผนการจัดทาและบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้สนองตอบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนา
ด้านแผนงาน
1.1 กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายแนวทางด้านการคลังเพื่อวางแผนและ
จัดทาแผนงานโครงการในการพัฒนาหน่วยงาน
1.2 ร่วมวางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานด้านงานการคลัง งานการเงินและบัญชี
งานการจัดเก็บรายได้และงานการพัสดุ หรืองานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องนโยบายและแผน
กลยุทธิ์
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการเงิน การคลังและ
งบประมาณ รวมทั้งเสนอแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานหรือระบบงาน เพื่อให้มีการบูรณาการ
แผนงานกิจกรรม ขั้นตอนสาคัญให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
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1.5 ร่วมวางแผนในการจัดทาแผนที่ภาษี จัดหา
พัสดุ การเบิกจ่ายเงินประจาไตรมาส เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีพัสดุเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และการจ่ายเงินเป็นไปตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.6 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และ
เสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน
ของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัด
ทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา
1.7 วางแผนการใช้จ่ายเงินสะสม และการจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับสถานะทางการ
เงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ตรวจสอบการดาเนินการใช้จ่ายเงินงบกลาง เงิน
อุดหนุน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ
ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.4 จัดระบบการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจรวิเคราะห์ผลดี ผลกระทบ ปัญหา
อุปสรรค เพื่อให้การสนับสนุนหรือทาการปรับปรุง
แก้ไข
2.5 ร่วมกาหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้
เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้
คาแนะนา วิเคราะห์ ทาความเห็นและตรวจสอบงาน
การคลังหลายด้านเช่น งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
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และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้
งานรับรองสิทธิ งานเบิกเงินงบประมาณ งานควบคุม
การเบิกจ่าย งานการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและ
ตัวเงินเป็นต้น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ
สูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบและจัดทารายงาน
การเงินการบัญชีต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน
รายงานประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ
รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่
กาหนดไว้อย่างตรงเวลา
2.8 ควบคุมดูแลการดาเนินการให้มีการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึงเพื่อให้
สามารถเก็บรายได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.9 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การ
จัดซื้อและการจัดจ้างเพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.10 ควบคุมและตรวจจ่ายเงินตามฎีกา หรือ
ควบคุมการขอเบิก การนาส่งเงิน และการนาส่งเงิน
ไปสารองจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.11 วิเคราะห์ และเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง
การเงิน การบัญชีและการงบประมาณเพื่อนาไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.13 ตอบปัญหา ชี้แจงและดาเนินการเป็น
กรรมการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อควบคุมให้
ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจปริมาณงานและ
งบประมาณเพื่อให้ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ใน
บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุ
ระสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาให้
มีความสามารถและสมรรถนะกับงานที่ปฏิบัติ
3.4 จัดรูปแบบและวางแนวทางการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความ
เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดย
กาหนดหรือมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องหรือเกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ทุกตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดความ
คล่องตัวและมีความต่อเนื่อง
3.5 สอนงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กากับให้มีความเชี่ยวชาญ
และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
อย่างยั่งยืน
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 กาหนดนโยบายและวางแผนการใช้
ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตาม
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
4.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลังและวัสดุ
ครุภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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4.4 ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งด้าน
งบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทางาน เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิ์ภาพคุ้มค่า และบรรล
เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
4.5 ร่วมหรือบริหารและกาหนดแนวทางการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานด้าน
งานช่าง งานวิศวกรรมหรืองานสถาปัตยกรรมที่สังกัด เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 กาหนดแนวทางของงาน/โครงการ รวมทั้งเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานให้สอดคล้อง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด
1.3 ติดตามเร่งรัดการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ตามที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริหาร
2.1 จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.2 มอบหมาย กากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
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2.3 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการต่างๆ
ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความ
ร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.5 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจา
ต่างๆ เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
รักษาผลประโยชน์ของราชการ

นักบริหารงานการศึกษา

ต้น
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้ปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
3.2 ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ใน
บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.3 ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติรูปงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ
บัญชา ให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม
งานที่ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ
และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.2 ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาทั้งการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริม
กีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
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ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
คุณภาพเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานที่กาหนด
1.3 ติดตาม เร่งรัด การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กาหนด
1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และ
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เสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ
ระบบงานของหน่วยงานด้านการศึกษาที่สังกัดที่
รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจากัดทางด้าน
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
2. ด้านบริหารงาน
2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่รัฐกาหนดทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
2.2 วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทาง
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของหน่วยงานต่อไป
2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตามงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่ออานวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถดาเนินงานได้ตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้
2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอื่นๆ ที่
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หมายเหตุ
เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างให้เกิดองค์
ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่
2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานโครงการเชิงรุกในการ
พัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่
2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนในหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปูาหมาย
เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่
กาหนดไว้
2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับ

ประชาชนได้ออกกาลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่
2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพื่อ
ประเมินผลและนาเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและ
ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2.10 มอบหมายกากับดูแล ตรวจสอบให้
คาแนะนาปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.11 พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดาเนินการ
ต่างๆตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจา
ต่างๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของราชการ
ชื่อตาแหน่ง
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3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจเพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของ
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุ
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ให้คาแนะนา ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายของ

หมายเหตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ชานาญการ

ชื่อตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ระดับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อ
วางแผนประกอบการกาหนดนโยบาย และเปูาหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผน
กาหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ
โครงการให้บรรลุภารกิจที่กาหนดไว้และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
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1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงานและ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความ
มั่นคงเพื่อช่วยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3
ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงานโครงการ หรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ
และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกาหนด นโยบาย
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการ
ตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการ
บริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับ
ชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปตามเปูาหมายและนโยบายที่กาหนด
1.7 ดาเนินการสารวจ คานวณโครงสร้าง และ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซมรื้อย้าย สิ่งอานวย
ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้ง
ประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและ
จัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1.8 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่
ซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญเพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายต่างๆได้
1.9 ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผล
การดาเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
ชื่อตาแหน่ง
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่อง
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่
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ซับซ้อนหรืออานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชนหรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.2 ร่วมกาหนดแนวทางการจัดทาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจ
4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วน
ราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.4 อานวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจรเพื่อ
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูล
ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อวางแผนและ
เผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงาน
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ
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นักทรัพยากรบุคคล
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ปฏิบัติการ
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4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษาแนะนาตอบปัญญาและชี้แจงในเรื่อง
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความ
เข้าใจในงานและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล
บุคคล จัดทาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ เพื่อให้
เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ประกอบการกาหนดความต้องการและความจาเป็นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าใน
อาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรร
ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนก
ตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อ
ประกอบการกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัด
ทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะสมรรถนะของตาแหน่ง
และการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ เพื่อความชัดเจนและเหมาะสมใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
ชื่อตาแหน่ง
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1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
ประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการดาเนินการทางวินัย การ
รักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์
คุณธรรม
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การ
สอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารง
ตาแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ
กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร

หมายเหตุ

ทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวาง
แผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคล
หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
4.3 ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อ
จัดทาแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนใน
ชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนา
ศักยภาพของผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย
องค์กรประชาชน
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อ
กาหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริม
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ชื่อตาแหน่ง
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กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งสมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับ
ฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนา
ชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนและระบบ
สารสนเทศชุมชน เพื่อกาหนดนโยบาย แผนงาน
ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความ
สมดุลในการพัฒนาชุมชนระดับฐานราก
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
1.4 กาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชน เพื่อให้มีเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้มาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมและดาเนินการด้านการจัดการความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ของชุมชน
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1.6 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทาแผนชุมชน รวมทั้ง
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และดาเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจน
เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวาง
แผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมทั้งภายในและภายนอก
ทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง

นิติกร

ปฏิบัติการ

นักปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ปฏิบัติการ

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านพัฒนาชุมชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้มีความรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และส่วนรวม
4.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
การดาเนินงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กร
ชุมชน เครื่องข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อ
หารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระบบของทาง
ราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง
ต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอานวย
ความสะดวกในการทางานโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝุาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนดาเนินการและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1.2 ดาเนินการระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ กู้ภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้
อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยง เพื่อปูองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการปูองกันเชิงรุกก่อนเกิด
เหตุการณ์
1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส
1.5 สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่งชุมชน
ต่างๆ เพื่อเพื่อเป็นข้อมูลในการปูองกันและระบบ
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1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสา
ธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่รุนแรง เพื่อ
สรุปหาสาเหตุ และจัดทารายงาน
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อกาหนดกลไก
หลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ในการดาเนินการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการดาเนินการ จัดทาแผนแม่บท เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
2.2 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการ
วางแผนการทางานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ
โครงการ เพื่อให้การดเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชหรือเอกชนต่างๆ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะความเห็น
ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา นโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา สื่อการ
เรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะนาแนวการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

1.3 ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวม
สถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบ
รวมสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 กาหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อตาแหน่ง

ระดับ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.5 วางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาในสังกัด
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวม
สถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้ง หรือยุบ
รวมสถานศึกษาได้อย่างมรประสิทธิภาพ
1.7 ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้าน
การศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทา
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
1.9 ควบคุม ติดตามและแลการดาเนินการเรื่อง
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.10 จัดทาโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
ด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆในท้องถิ่นเกิดการ
เรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้าค่าของ
ท้องถิ่น
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือ
กองและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หมายเหตุ

ชื่อตาแหน่ง

ระดับ

3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการ
ให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หมายเหตุ
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศและเสนอแนะการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจน
แนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
และวิชาชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคคลหรือหน่วยงานมีข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจ
4.2 ส่งเสริมการผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม
เอกสารทางวิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดการอบรมเผยแพร่
ความรู้ เพื่อส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
4.3 ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
นานาชาติ ควบคุม ดูแลการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา
เช่น จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและ
วิชาชีพ
4.4 ดูแลการเผยแพร่การศึกษาหรือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น การจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดทาวารสารหรือ
เอกสารต่างๆ เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริม
ให้ความรู้ทางด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและ
วิชาชีพอย่างทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
4.5 จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ

สรุปรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*************************************
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ได้มีการดาเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยมี ผลสาเร็จตามตัวชี้วัด
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการปฏิบัติ
งานขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์

ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารหรือการถ่ายทอดนโยบาย

กิจกรรม/โครงการ

1. การประชุมระหว่างคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อานวยการ
กอง

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 12 ครั้ง

กิจกรรม/โครงการ

2. การประชุมประจาเดือนระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 6 ครั้ง

กิจกรรม/โครงการ

3. มีการประชุมมอบนโยบายในส่วนราชการหรือกอง

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 12 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะ ความรู้ และฝึกอบรม
กลยุทธ์

พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจาสายงานของบุคลากร

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 ครั้ง

กิจกรรม/โครงการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักให้กับบุคลากร

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 12 ครั้ง

กิจกรรม/โครงการ

3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เปูาหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90

กิจกรรม/โครงการ

4. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าอ้อม

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เปูาหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90

กิจกรรม/โครงการ

5. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเป็นประจาอย่างน้อย
ทุก 3 เดือน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม

เปูาหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์

ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม/โครงการ

1. จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าอ้อม

ตัวชี้วัด

จานวนประกาศ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต ในระดับดี
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีประกาศเจตจานงต่อการทุจริต
2. กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ร้อยละความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
- จานวนหนังสือที่ประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบสามารถ
ตรวจสอบได้
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
- ร้อยละของจานวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจในการทางานของหน่วยงานจากประชาชน
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
และคุณภาพชีวิตของบุคลากร

กลยุทธ์

กิจกรรมสร้างความผูกพันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กิจกรรม/โครงการ

1. กิจกรรม 5 ส.

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เปูาหมาย

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ร้อยละ 90

กิจกรรม/โครงการ

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านอาชีวอนามัย และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

จานวนกิจกรรม

เปูาหมาย

ปีงบประมาณ 2563 จานวน 1 กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ

3. กิจกรรมเทคนิคการสอบงานและสร้างระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เปูาหมาย

บุคลากรร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90

ส่วนที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารหรือการถ่ายทอดนโยบาย
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
แผน
ผล
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
1. การประชุมระหว่างคณะผู้บริหารและ 1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
12 ครั้ง/
5 ครั้ง/
หัวหน้าส่วนราชการ
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ร้อยละ 70%
70%
70
2. การประชุมประจาเดือนระหว่าง คณะ 1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ร้อยละ
70
3. มีการประชุมมอบนโยบายในส่วน
ราชการ

6 ครั้ง/
70%

1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
12 ครั้ง/
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ ร้อยละ 70%
70

√

√

ปัญหา-อุปสรรค
-ไม่มี-

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

การประชุมได้จัดขึ้น สานักปลัด
ตามความจาเป็น
และเร่งด่วนตาม
ภารกิจงาน
มีการประชุมภายใน ทุกกองราชการ
ส่วนราชการจึงมิได้
มีการจดรายงาน
การประชุม

-43ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์

การพัฒนาทักษะ ความรู้ และฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
แผน
ผล
ตัวชี้วัด
แผน
1. โครงการพัฒนาทักษะและความรู้
1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
1 ครั้ง/
ประจาสายงานของบุคคล
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมอบรม/ร้อยละ
70%
70
2. โครงการพัฒนาศักยภาพตาม
1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
12 ครั้ง/
สมรรถนะหลักให้กับบุคลากร
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมอบรม/ร้อยละ
70%
70
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนครั้งและจานวน
1 ราย
ประจาปีงบประมาณ 2562
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ผู้เข้าร่วมอบรม/ ร้อยละ
90
4. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่
1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนเรื่องที่จัดทา
จานวน 1
บุคลากรเป็นประจา อย่างน้อยทุก 3
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 เอกสารเผยแพร่
เรื่อง
เดือน

ผล
4 ครั้ง/

ปัญหา-อุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

-ไม่มี-

ทุกกองราชการ

20 ครั้ง

- ไม่มี-

ทุกกองราชการ

1 ราย

- ไม่มี-

ทุกกองราชการ

จานวน 2
เรื่อง

-ไม่มี-

สานักงานปลัด

-44ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการ/กิจกรรม
แผน
ผล
ตัวชี้วัด
แผน
1. จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการ
1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- จานวนประกาศเจตจานง มีการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบล
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 ต่อต้านการทุจริต
ประกาศ
น้าอ้อม
2. กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใส 1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- - ร้อยละความพึงพอใจ
มีกิจกรรม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 - บุคลากรมีความโปร่งใส
บริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
มีความสามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ 1 ต.ค.62 – 1 ต.ค.62- - ร้อยละความพึงพอใจ
มีกิจกรรม
จัดจ้าง
30 ก.ค. 63 30 ก.ค.63 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผล
1 ครั้ง
√

√

ปัญหา-อุปสรรค

ผู้รับผิดชอบ

-ไม่มี-

สานักงานปลัด

- ไม่มี-

สานักงานปลัด

- ไม่มี-

กองคลัง

