
คู่มือปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด เน่ืองจากในปัจจุบันส านักงานปลัด        

มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น  มีบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร  

เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี  ดังน้ันเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการก ากับ

การปฏิบัติงานราชการของส านักงานปลัด เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ    

และเข้าใจการปฏิบัตงิาน  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ถูกต้องให้สอดคล้องกับนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ 

และเป้าหมายขององค์กร  จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในส านักงานปลัด             

ตามลักษณะงานของแต่ละบุคคลภายในสังกัดส านักงานปลัดขององค์การบริหารสว่นต าบลวังตะเฆ่  ดังนี้ 

1 ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีการแบ่งสว่นราชการภายในเป็น  5  งาน  ดังนี ้

   1.1  งานบริหารทั่วไป 

   1.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   1.3  งานแผนและนโยบาย 

   1.4  งานกฎหมายและคดี 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดยีวกัน     

2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคลอ้งกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

3.  เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตล่ะส่วนราชการ 

4.  เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่พนักงานในองค์กร 

5.  เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การปฏิบัตงิานของพนักงานในองค์กร 

 

 

 

/ขอบเขต... 
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ขอบเขต 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง

ทั่วไป  รวมไปถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานใน 

สังกัดส านักงานปลัด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ  มติ หลักเกณฑ์

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ที่มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ     

และวิธกีารปฏิบัตงิานที่ครอบคลุมต้ังแต่ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนงานน้ัน   

 

ความรับผดิชอบ   

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้รับมอบหมาย 

รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานน้ัน ๆ งานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตาม

ลักษณะงานตามโครงสร้างของสว่นราชการดังนี้ 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

ราชการของ เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อสั่งการของ

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน  จึงออกคู่มือปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็น

หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน ให้ส่วนราชการทุก

สว่นราชการ ถอืปฏิบัตโิดยแบ่งการก าหนดแนวทางภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของแต่ละส่วน

ราชการ  ทั้งน้ีให้น าหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานราชการนีก้ าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของ

งานในแตล่ะส่วนงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล ต่อไป 

 การก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานในองค์กรได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันน้ัน  โดยมีหนังสือ

สั่งการ ข้อระเบียบ กฎหมาย ก ากับเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่แล้ว  ส าหรับการก าหนด

หลักเกณฑ์ตามคู่มอืก าหนดข้ึนเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการถือปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันด้วยความ

ยุติธรรม  โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและทางราชการเป็นหลักที่ต้องค านงึถึงเป็นส าคัญ   

 ดังน้ัน  ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน  ได้ก าหนดกฎ หลักเกณฑ์ เป็น

แนวทางการปฏิบัติราชการ  ดังน้ี   

 /ลักษณะงาน... 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติและวิธีการปฏิบัตงิาน 

งานบริหารทั่วไป    

นักทรัพยากรบุคคล 

 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

งานสารบรรณ งานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานบุคคล งานกิจการสภา งานอ านวยการ

และข้อมูลขา่วสาร งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุน

และการบริการประชาชน งานราชพิธี งานอ านวยการและประสานราชการ งานติดตามผลการ

ปฏิบัตงิานตามมตทิี่ประชุมสภา อบต. งานเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น งานชุมนุม

สัมพันธ์ งานสง่เสริมและสนับสนุนความรูแ้ละวิชาการแกส่มาชิกสภา อบต. งานคุ้มครองและบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่ราชการ และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ไดรั้บมอบหมาย 

ปฏิบัตงิานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้

ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลปฏิบัตงิานที่ต้องตัดสนิใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และ

ความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ 

แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัตกิาร  

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ

เสนอแนะในการวางแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ

เพ่ือให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

1.3 ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เคร่ืองมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมิน

ค่างานของต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น  

/เพ่ือตอบสนอง... 
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เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบรหิารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

1.4 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอ และด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้านการ

บรหิารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก าหนดนโยบายหรือ การ ตัดสินใจด้าน

การบรหิารทรัพยากรบุคคล  

1.5 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอเพ่ือก าหนดความต้องการและ ความจ าเป็นในการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลการวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพการจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และการ

จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

1.6 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูล และร่วมจัดท าโครงสร้างสร้างองค์กรโครงสร้างหน้าที่

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและการแบ่งงานภายในของหน่วยงานเพ่ือให้มีโครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ 

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสทิธิภาพ  

1.7 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน เสนอแนะ เพ่ือการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.8 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการสรร

หาและเลือกสรร ต้ังแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อน

ระดับ เป็นต้น เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังผู้มคีวามรูค้วามสามารถให้ด ารงต าแหน่ง 

 1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท าหน้าที่ความรับผิดชอบ และทักษะ ความสามารถของ

ต าแหน่งงานและก าหนดระดับต าแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  เพ่ือสร้าง

ความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานและของแต่ละหน่วยงาน 

และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งองค์กร 

 

/1.10 ศึกษา... 
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1.10 ศึกษา วิเคราะห์สรุปรายงาน จัดท าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน

และการบรหิารค่าตอบแทน เพ่ือการบริหารผลการปฏิบัตงิานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด ความเป็น

ธรรมและมปีระสิทธิภาพ 

 1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค าข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา  

1.12 ให้ค าปรกึษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

แก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงานผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและแลว้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

บรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด  

2. ดา้นการวางแผน  

วางแผนหรือรว่มด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานและแก้ปัญหา

ในการปฏิบัตงิานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

3. ด้านการประสานงาน 

 3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน

ทีมงานหรอืหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

4. ด้านการบรกิาร  

4.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน จ้างหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อการฝึกอบรมดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

ความเช่ียวชาญ เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

/4.2ให้ค าปรกึษา... 
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4.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าและช้ีแจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสว่นได้  

4.3 ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการประมวล วิเคราะห์และการน าเสนอนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการ 

แผนงานโครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

4.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง

พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้และการท าความ

เข้าใจในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบรหิารหรอืการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งานประชาสัมพันธ์ 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดา้นต่างๆ ดังนี ้ 

1. ด้านการปฏิบัตงิาน 

1.1 รวบรวมข้อมูลข่าว เอกสาร รายงาน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ในการด าเนนิงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

1.2 ส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็น

ข้อมูลในการด าเนินงาน และปรับปรุงพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

1.3 ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพ่ือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลของหน่วยงาน 

1.4 ให้บรกิารดา้นประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วๆไป เพ่ือไขข้อข้องใจและช่วย

ตอบค าถามให้แก่ประชาชน 

1.5 ด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจ อันดี

เกี่ยวกับการด าเนนิงาน หรือผลงานของหน่วยรัฐบาล 

1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง     

มีประสทิธิภาพ และสอดคลอ้งตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

/1.7 ศึกษา... 
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1.7  ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช่ในการท างานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภากิจที่ก าหนดไว้ 

 

2. ด้านการบรกิาร 

2.1 เผยแพร่แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน 

2.2  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน และให้ด าเนินส าเร็จ ลุล่วง 

2.3 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือ

ให้บรกิาร หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ 

2.4 อ านวยความสะดวกแกผู้ที่มาติดต่อ ดว้ยการให้ความรูด้า้นต่างๆตามที่ตนปฏิบัติ 

 

งานธุรการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตาม

แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรั้บมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดา้นต่างๆ ดังนี ้ 

1. ด้านการปฏิบัตกิาร 

  (1) ปฏิบัตงิานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่าง

หนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้

โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

  

/(2)รวบรวมข้อมูล... 
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 (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ

สะดวกตอ่การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

  (3) ด าเนนิการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้

งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

น าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัตงิานต่อไป 

 

2. ด้านการบรกิาร 

  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปดว้ยความราบรื่น 

  (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผูม้าติดต่อราชการ เพ่ือให้ไดรั้บข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ไดต่้อไป  

  (3) ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ

ปฏิบัตหิน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 

พนักงานขับรถ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ  

น้อยของรถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์        

และสภาพของรถยนต์ต่อผู้บังคับบัญชา น ารถยนต์ตรวจสภาพ  ต่อภาษีประจ าปี จัดท าประวัติการซ่อม

รถยนต์ จัดท าสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ รับ-ส่งหนังสือราชการและปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 

ภารโรง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เปิด-ปิดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่และทรัพย์สินทางราชการใน

ส านักงาน และนอกสถานที่ดูแลต้นไมภ้ายในส านักงาน ตัดหญ้าบริเวณสนามหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

และ ปฏิบัตงิานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

/แม่บ้าน... 
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แม่บ้าน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว       

ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ทั้งภายใน อาคารและบริเวณรอบนอกอาคารหรอืปฏิบัติงาน อื่น

ใดที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 

คนงานทั่วไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ปฏิบัตงิานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัตงิาน ตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ยาม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินทางราชการ ตรวจตา

สอดส่อง ดูแล ป้องกันอัคคีภัย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย การโจรกรรมต่อทรัพย์สินทาง

ราชการ ดูแลสอดส่องคนและรถเข้า-ออกสถานที่ราชการหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 

 

งานนโยบายและแผน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    1. ด้านการปฏิบัตกิาร  

     1.1 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพ่ือนามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

บรหิาร  

      

/1.2 รวบรวมข้อมูล... 
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1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการ

ปฏิบัตงิานหรอืโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 

     1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบรหิาร และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือชว่ยจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 

3 ปี แผนการปฏิบัตงิาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  

     1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  

     1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และส่วนราชการ

ต่างๆ เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการ

ติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน  

     1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดทากระบวนงานของการพัฒนา

คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนนิงานจากการใช้จา่ยงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  

     1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือน าไปจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวชีว้ัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติขอ้มูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ 

ทางด้านการจราจร และดา้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพ่ือน ามาประกอบในการวางแผน

และด าเนนิการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  

     1.9 ช่วยด าเนนิการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่ง

อ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก

การก่อสร้างน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจ

เกิดขึน้ 

    1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน

สิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม  

    1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเสน้ทางจราจร เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลใน

การจัดระเบียบจราจร  

   

/1.12 ประสานงาน... 
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  1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะ

ภายนอกจากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด  ต่อพืน้ที่  

    2. ด้านการวางแผน  

    2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนนิการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรอืโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

    2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่มจังหวัดใน

โครงการของหน่วยงานเพ่ือให้การด าเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

    2.3 วางแผนการด าเนนิงานการจัดท าร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

    3. ด้านการประสานงาน  

    3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

    3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนนิงานตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

    4. ด้านการบรกิาร  

    4.1 รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถา่ยทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  

    4.2 ให้ค าปรกึษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนหรืองาน

การจราจร เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัตงิาน  

    4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ค้นคว้าวิจัยและให้บรกิารข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรอืสว่นราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

งานกฎหมายและคดี 

นติิกร  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. พิจารณาตีความตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่หาทางแก้ไข ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ

หน่วยงาน 

/2. ศึกษาและวิเคราะห์... 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือยกร่างแก้ไขและปรับปรุงระเบียบข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ

หรือค าสั่งต่างๆ เพ่ือให้การด าเนนิการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยและเหมาะสม 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเทศบัญญัติข้อบังคับ ประกาศและ

ค าสั่งต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบัญญัติ

ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งต่างๆ 

4. ศึกษาข้อมูลรวบรวมแสวงหาข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการ ด าเนินการเร่ือง

ใดๆที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการการร้องทุกข์การพิทักษะระบบ คุณธรรมรวมถึงการด าเนินการ

ใดๆตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ บรหิารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัตงิานและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

5. ช่วยให้ค าปรกึษาตลอดจนให้ความรว่มมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ การปฏิบัติงาน

ของผู้ ใ ต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้ ใ ต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบั ติได้บรรลุผลส าเ ร็จและมี

ประสิทธิภาพ 

6. ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกต้องของสัญญา ร่างประกาศ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานนิติการเพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตาม

ข้อก าหนดกฎหมายต่างๆ 

7. ควบคุมและดูแลการด าเนินการทางคดีต่างๆ เช่นการสอบสวนข้อเท็จจรงิการ ติดตามหลักฐาน

การสบืพยาน เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างยุติธรรม ถูกต้อง และโปร่งใส 

 

การวางแผน 

วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของ หน่วยงานและ

แก้ป ัญหาในการปฏิบัตงิานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

การประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าน าเบื้องต้น แก่สมาชิก

ในทีมงานหรอืหน่วยงานอื่นเพ่ือให้เกิดความรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่ก าหนด 

 

/2. ให้ข้อคิดเห็น... 
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2. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

การบรกิาร 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ หรือจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพ่ือให้บุคลการขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบ ดังกล่าวและสามารถ

ด าเนินการปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

2. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

3. เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานหรือ บุคคลที่

เกี่ยวข้องเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากขึ้นและสามารถ

น าไปเป็นประโยชน์ในการปฏิบัตงิานได ้

4. จัดเก็บข้อมูลท าสถิติ ปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานนิติ

การ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการปฏิบัตกิาร 

1. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย 

อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความ

เสยีหายในดา้นชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2. เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการป้องกัน

เชิงรุกกอ่นเกิดเหตุการณ์ 

 

/3.จัดเตรียม... 
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3. จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม

ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ

ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

4. รวบรวม จัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร 

แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้นเพ่ือจัดทาแผนป้องกันรับ

สถานการณ ์และเพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ ์

5. จัดท ารายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรายงาน

ผู้บังคับบัญชา 

6. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

7. ปฏิบัตงิาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

การบรกิาร 

1. ให้ค าปรกึษาแนะนาในการปฏิบัตงิานแกเ่จ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัตงิานไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจดา้นปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชน

ทั่วไป เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นไดด้ว้ยตนเอง 

3. ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออานวยความสะดวกใน

การปฏิบัตงิานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดรีะหว่างกัน 

4. ให้บรกิารรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพ่ือให้ความช่วยเหลอืประชาชนได้อยา่งรวดเร็วทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของส านักงานปลัด 

หัวหน้าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) 

 

 

 

  

 

 

หัวหน้าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป) 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 

- นักทรัพยากรบุคคล 

- ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

- พนักงานขับรถยนต์  

- ภารโรง   

- แม่บ้าน  

- คนงานท่ัวไป  

 

  งานนโยบายและแผน 

 

- นักวเิคราะหน์โยบายและแผน  

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 

 

งานกฎหมายและคดี 

 

- นิติกร 

 

งานป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัย 

 

- เจ้าหนา้ท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   

 


