
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
ที ่        /๒๕63 

เรื่อง  แก้ไขค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
******************************* 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม ที่ 48/๒๕62 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  
เรื่อง  มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม นั้น 

 เนื่องจากมีการโอน(ย้าย) ของพนักงานส่วนต าบลหลายต าแหน่ง จึงท าให้ชื่อต าแหน่ง และระดับ
ต าแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจึงยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขจนถึง  ( ฉบับที่  6 )  พ.ศ.  ๒๕62  จึงมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากร     ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติราชการประจ า 
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางอัจฉรา อินทะรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่ข้าวต้ม  ( นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง เลขที่ต าแหน่ง  12-3-๐๐-1๑๐๑-๐๐๑ 
มีหน้าที ่ :  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการส่วนท้องถิ่น / พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้าง  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  รวมทั้งรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และตามท่ีกฎหมายก าหนด  หรือตามทีน่ายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้มมอบหมาย  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดตามล าดับ  คือ นางสิรินภร  
อุทุมภา   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ( นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง   
12-3-๐๐-11๐๑-๐๐๒ นางกชพร ไข่หงษ ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานคลัง) ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง 12-3-๐๔-2101-๐๐๑  นายชาตรี ใจฟอง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น 
เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๕-2103-๐๐๑ และนายเอกพงศ์ สักลอ หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-2101-001 เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  และให้
เป็นผู้ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  ในการปฏิบัติราชการประจ า  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ในกรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้บุคคลตามล าดับดังกล่าว
ข้างต้นเป็นผู้รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

นางสิรินภร อุทุมภา ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ( นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง  12-3-๐๐-1๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้บังคับบัญชารองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.การมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบจ าแนกตามส่วนราชการ  และงานต่าง ๆ 
ก.หน่วยตรวจสอบภายใน 
มอบหมายให้ นางสาวกันยกร อุตนะวงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๑๒-3205-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ 
       มีหน้าที ่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง  ๆ   ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม   ด้าน
งบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐาน  เอกสารทาง
บัญชี  รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางด้านการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา  
การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และการเก็บรักษา 
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ยานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายได้รายจ่าย  
และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน 
มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

ข. ส านักงานปลัด 
มอบหมายให้  นายเอกพงศ์ สักลอ  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ

ต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 12-3-01-2101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัด   โดยมีข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น / พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ในสังกัดส านักงานปลัด  เป็นผู้ช่วย ในกรณีไม่มีหัวหน้าส านักปลัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายธนธรณ์ จันแปงเงิน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-
๐๑-3102-๐๐๑ และ นางสาวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-
3801-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน ตามล าดับ 

มีหน้าที ่ :  มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติราชการ ในงานต่าง   ๆ ของส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม อาทิ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  งานการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการบังคับบัญชา และพัฒนาพนักงาน   พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ าในส านักงานปลัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อ าเภอ คณะผู้บริหาร แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบล หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  โดยมีผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ    ดังนี้ 
        ๑ .งานการเจ้าหน้าที่ 

มอบหมายให้ นายธนธรณ์ จันแปงเงิน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  
12-3-๐๑-3102-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน โดยมี  นางกมลกาญจน์ เอ่ียมส าอางค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นายศราวุธ อินแปลง นายอิศเรศ ขันแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย ในกรณีที่ไม่
มีนักทรัพยากรบุคคล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01 -4101 - 001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

มีหน้าที่ 
๑.๑ งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม / สัมมนาข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่น / พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ข้าวต้ม 

๑.๒ งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชย์ฯ ต่าง ๆ  
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น / พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า 

๑.๓ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าของพนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ข้าวต้ม 

๑.๔ งานการบรรจุแต่งตั้ง   โอนย้าย  การเลื่อนระดับ พนักงานส่วนต าบล   เลื่อนขั้น 
เงินเดือน   เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  และเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

๑.5 งานการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนักงานส่วนต าบล   
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 



 3 
 
๑.6 งานควบคุมดูแลรับผิดชอบ การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ 
๑.7 งานทะเบียนประวัติ พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
๑.8 การจดัท าทะเบียนคุมการลาของขา้ราชการ/พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
๑.9 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. งานนโยบายและแผน 
มอบหมายให้  นางกิริยา ชุ่มมงคล  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

เลขที่ต าแหน่ง  12-3-๐๑-3103-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน  โดยมี  นางกมลกาญจน์ เอ่ียมส าอางค์ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน นายอิศเรศ ขันแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย ในกรณีที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน 
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3801-๐๐๑  เป็นผู้ปฏบิัติราชการแทน 

มีหน้าที่ 
๒.๑ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี  การประสานแผน  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
๒.๒ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจัดท าข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีการโอนเปลี่ยนแปลง รายละเอียดวิธีการงบประมาณแห่งข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ  
   ๒.๓ งานด้านวิชาการ  ศึกษาวิจัย  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ และ
ข้อมูลพื้นฐาน 
   ๒.๔ การติดต่อประสานงานวางแผน และก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
   ๒.๕ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่าง ๆ  
   ๒.๖ เสนอแนะข้อมูลเพ่ือประกอบนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ   
                           ๒.7 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. งานบริหารงานทั่วไป 
มอบหมายให้  นางสาวสุปราณี จุมปู   ต าแหน่ง นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 

12-3-๐๑-3101-๐๐๑ โดยมี นางกมลกาญจน์ เอี่ยมส าอางค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน นายศราวุธ อินแปลง นายอิศเรศ ขันแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นางสาวนารินทร์ แดงฟู ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3301-๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

มีหน้าที ่
๓.1 งานการอ านวยความสะดวกในการจัดการประชุมต่าง ๆ   และจัดเตรียมเอกสาร 

เกี่ยวกับการประชุม  งานบันทึกการประชุม  
๓.2 งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารทอ้งถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   

และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง      
๓.3 การจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอ่ืน  
๓.4 งานการต้อนรับ ผู้มาติดต่อ หรือพบปะ ผู้บริหารทุกระดับ และอ านวยความสะดวก 

ในการจัดสถานที่  และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
3.5 งานด้านการประสานและด าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
๓.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มอบหมายให้  นายเอกวรุณ เพ็งมี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-4805-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน โดยมี   นายประการณ์ วงค์ผาบ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ช่วย ในกรณีท่ีไม่มีเจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นายธนธรณ์ จันแปงเงิน ต าแหน่ง  นัก
ทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3102-๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

มีหน้าที ่
๔.๑ งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   อุบัติภัย งานกู้ภัยต่าง ๆ งาน 

ช่วยเหลือ  และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย  และภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
๔.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน,งานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดของชุมชน ภายในศูนย์ต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม(ศตส.อบต.แม่ข้าวต้ม) 
๔.3 งานปูองกัน  และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาดแห่งสาธารณภัยต่าง ๆ  
๔.4 งานส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ( อปพร. ) ,งานศูนย์ 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ( ศูนย์ อปพร.อบต.แม่ข้าวต้ม ) 
๔.5 งานจัดสถานที่ ในกิจกรรมงานต่าง ๆ ของส านักงานปลัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่ข้าวต้ม 
๔.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให้  นางสาวพัสวีร์ ไชยเมืองเลน ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่

ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3801-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน โดยมี  นางสาวกุมารินทร์ รักแม่ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย 
ในกรณีที่ไม่มีนักพัฒนาชุมชน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ มอบหมายให้  นางกิริยา ชุ่มมงคล  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการเลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3103-๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการ
แทน 

มีหน้าที่   
๕.๑ การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของต าบล  และข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน   เช่น  ข้อมูลความ 

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)   และอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง งานด้านการส่งเสริมกลุ่มองค์กรชุมชน  สตรี  เด็กเยาวชน  และ
ผู้สูงอายุ  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่อาจต้องประสานกับส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๕.๒ งานด้านส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
๕.๓ งานด้านการสนับสนุนและช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ปุวยติดเชื้อ  

ผู้ด้อยโอกาส 
๕.๔ งานการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มพัฒนาสตรี   กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้สูงอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส 
๕.5 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์ 
๕.6 งานอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย 

๖. งานส่งเสริมการเกษตร 
มอบหมายให้ นางสาวสุปราณี จุมปู ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 

12-3-๐๑-3101-๐๐๑  เปน็หัวหน้างาน โดยมี นายศราวุธ อินแปลง พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วยใน 
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กรณีท่ีไม่มีนักวิชาการเกษตร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้นางสาวพัสวีร์  ไชยเมืองเลน ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3801-๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 
  มีหน้าที่ 

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท าหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  
เช่น การปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย 
การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้
ค าปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมิน
โดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี 
ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซึ่งด าเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต 
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความรับผิดชอบ งานส ารวจความ
เสียหายเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  7. งานกฎหมายและคดี 

มอบหมายให้ นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง 12-3-01-3105-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่มีนิติกร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมาย
ให้นายเอกพงศ์ สักลอ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-
2101-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

มีหน้าที่ 
 7.1 ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด ท าหน้าที่ 

รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ด าเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ  เช่น  การร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติม กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ  การสอบสวน
ตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล  และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  การวินิจฉัยปัญหา
กฎหมาย  การด าเนินการทางคดีการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

7.2 งานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข/์การแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกขต์่าง  ๆ 
  7.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มอบหมายให้ นางสาวมนธิดา บุญเรือง พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-4601-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน 
  มีหน้าที่  
  8.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
  8.2 งานการบริหารจัดการขยะ  
  8.3 งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
  8.4 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  9. งานประชาสัมพันธ์ 
  นางสาวนารินทร์ แดงฟู ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-01-3301-
001  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมนีายอิศเรศ ขันแก้ว พนักงานทั่วไปเป็นผู้ช่วย ในกรณีที่ไม่มีนักประชาสัมพันธ์ หรือมีแต่ 
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ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 
12-3-01-4101-001 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

มีหน้าที่   
9.๑ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน     เช่น    วารสาร    แผ่นพับ  

จดหมายข่าว   และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
       9.๒ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( เว็ปไซต์ )  และสื่อต่าง ๆ   
       9.๓ งานพิธีการในกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน  การจัดประชุม  การจัดสัมมนา 
และจัดนิทรรศการต่าง ๆ   
       9.๔ การส ารวจรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ข้าวต้ม 

     9.๕ การให้บริการด้านประชาสัมพันธ์   การติดต่อ   ต้อนรับ  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มาติดต่องานราชการ การแจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้  และการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ 

     9.6 งานการต้อนรับ ผู้มาติดต่อ หรือพบปะ ผู้บริหารทุกระดับ และอ านวยความสะดวกในการ 
จัดสถานที ่ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
                          9.7 งานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย 

10.งานธุรการ 
มอบหมายให้  นางสาววิจิตรา หมื่นโฮ้ง   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่

ต าแหน่ง 12-3-01 -4101 - 001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี  นางกมลกาญจน์ เอ่ียมส าอางค์ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยในกรณีที่ไม่มีเจ้าพนักงานธุรการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ มอบหมายให้นางสาวสุปราณี จุมปู   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-
3101-๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน  

มีหน้าที ่
10.1 งานธุรการ  และงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ  และเรื่องน าเสนอ 

ผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ และผู้บริหารท้องถิ่น 
10.2 งานการอ านวยความสะดวกในการจัดการประชุมต่าง ๆ   และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ 

การประชุม  งานบันทึกการประชุม  หรืออ่ืน ๆ   
10.3 งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และงาน 

อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง      
10.4 การจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ   

  10.5 การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานปลัด 
10.6 งานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานบริการทั่วไป  เช่น รักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน  วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม มอบหมายให้ นายธนธรณ์ จันแปงเงิน ต าแหน่ง  นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3102-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วย 
  11.1 การรักษาความปลอดภัย 
       มอบหมายให้ นายปั่น วงค์มูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
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  มีหน้าที่ 

เป็นผู้เก็บรักษากุญแจห้อง และเปิด –ปิด  ประตู อาคาร ของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ข้าวต้ม  รวมถึงดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม หรืองานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

11.2  การรักษาความสะอาด   
    11.2.1 การรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่  มอบหมายให้นายอนุชิต ปุกค า 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งคนสวน(ผู้มทีักษะ)  
มีหน้าที ่
ดูแลรักษา ตัดแต่ง ต้นไม้ประดับต่างๆ ในสถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล งานการแก้ไข

ซ่อมบ ารุง  ในวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหายจากการใช้งานปกติงาน จัดสถานที่ ในกิจกรรมงานต่าง ๆ ของส านักงาน
ปลัด การส่งหนังสือถึงหมู่บ้าน ส่วนราชการ หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

   11.2.2 การรักษาความสะอาดบริเวณภายในอาคาร และห้องน้ า มอบหมายให้นางอ่อนแก้ว 
ปิงค า พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้รับผิดชอบ 

มีหน้าที ่ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณอาคาร ห้องครัว ห้องน้ า ให้มีความสะอาดและน่าใช้
อยู่เสมอ 

10.3 การต้อนรับ/ช่วยเหลืองานประชุมสัมมนาของส านักงานปลัด 
มอบหมายให้นางกมลกาญจ์ เอ่ียมส าอาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนางสาวกุมารินทร์ รักแม่ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 
จัดเตรียม/ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมเมืองงาม  1 บริการอาหารว่าง/น้ าดื่มตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
10.4 การน ารถขุดตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮล์) ออกให้บริการประชาชนตามที่ได้รับการร้องขอ 

มอบหมายให้นายประยูร แก้วแสง คนงานทั่วไป เป็นผู้ควบคุมดูแลรถ 
10.5 การขับรถยนต์ส่วนกลางและการบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง มอบหมายให้นายบุญเรศ 

สิทธิวงค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
10.6 การขับรถบรรทุกน้ าและการบ ารุงรักษา มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ มะโนวรรณ พนักงาน

จ้างทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ 
10.7 การขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและการบ ารุงรักษา มอบหมายให้ นายศราวุธ อินแปลง 

พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ 
10.8 การขับรถบรรทุกเทท้าย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ประทักษ์ จิตปลื้ม พนักงานจ้างทั่วไป 

เป็นผู้รับผิดชอบ 
 12.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

มอบหมายให้  นางสาวมนธิดา อุตนะวงค ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน เลขที ่
ต าแหน่ง 12-3-๐๑-4601-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ กรณีท่ีไม่มีเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ มอบหมายให้ นางสาวนารินทร์ แดงฟู ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๑-3301-
๐๐๑ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 

 มีหน้าที่   
 เป็นผู้ประสานงานและปฏิบัติงานช่วยเหลือการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
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             ค. กองคลัง 

มอบหมายให้  นางกชพร ไข่หงษ ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง )  
ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๔-๐2101-๐๐๑    เป็นหัวหน้า  โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น / พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง  เป็นผู้ช่วย ในกรณีท่ีไม่มีหัวหน้ากองคลัง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
มอบหมายให้นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๔-
3201-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการแทน 

มีหน้าที ่ :  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงาน
บริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งาน
การคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ 
งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่าย  
งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มี
ค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง  ๆ  ให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่สังกัด  หน่วยงานคลัง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล 
ท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง
เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการ
ประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ 
ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็น
กรรมการรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย 
และแผนงานของหน่วยงาน หรืองานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย   โดยมีส่วนราชการที่เป็นงานต่าง ๆ     
ดังนี้ 
 ๑. งานการเงิน   

มอบหมายให้  นางสาวนันทิตา สมุดความ  ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   
12-3-๐๔-3202-๐๐๑  เปน็ผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 

๑.๒ การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งเงินให้ตรง 
กับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน 
 ๑.๓ การโอนเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างพนักงานจ้าง  เงินเดือน
คณะผู้บริหาร เงินเดือนเลขานุการผู้บริหาร  ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา เลขานุการสภา และ
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา และเงินอ่ืน ๆ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 ๑.๔ การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิกและน าส่งให้งานควบคุม 
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

๑.๕ น าฎีกาท่ีงานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
 ๑.6 การจัดท าฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกาตามงบประมาณ ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม 
พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
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 ๑.7 ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท า
รายงานค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 
 ๑.8 การรบัเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งเงิน ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน
และน าฝากธนาคารทุกวัน กรณีน าฝากไม่ทันให้น าฝากในวันท าการถัดไป  พร้อมทั้ง จัดส่งใบน าส่งเงินให้งานการเงิน
และบัญชีเพื่อลงบัญชี 
 ๑.9 การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย ภบท. 5%  เงินกู้สวัสดิการ
ธนาคารออมสิน เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงิน กสจ.ของลูกจ้างประจ า หรือเงินอ่ืนใด   
ด าเนินการภายในก าหนดเวลา  

๑.๑0 การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปี 
 ๑.๑1 การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับ  และ
ตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงิน ส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับ
ไปโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วันหลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 ๑.๑2 การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร เงิน
ส ารองจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลักจากรับฎีกาเบิกเงินจากส านัก/กอง/ส่วน ต่าง ๆ 

๑.๑3 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้ 
- เงินฝากประจ า  ทุกสิ้นเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี 
- เงินฝากออมทรัพย์ ทุกสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ของทุกปี 

 1.14 การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
 1.15 การจัดท ารายงานต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ 
รายงานการใช้จ่ายเศรษฐกิจชุมชน ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี 

1.๑6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานบัญชี   

มอบหมายให้  นางอ้อมใจ มาลาวิลาศ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 12-3-๐๔-3201-๐๐๑  รายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานมีดังนี้ 
 2.1 การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน
หรือหลักฐานการจ่าย   

2.2 การจดัท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบทดลองประจ าเดือน รายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจ าเดือน งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลอง รายงานเงินรับฝาก กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม 
งบประมาณ จ่ายจากเงินรายรับ จ่ายจากเงินสะสม จ่ายจากเงินส ารองเงินรายรับ  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์   

2.3 การจัดท างบแสดงฐานะการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่  งบแสดงฐานะการเงิน งบ 
ทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี และงบอ่ืน ๆ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่งอ าเภอ ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และปิดประกาศภายในก าหนดเวลา 
 2.4 รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน งวด ตุลาคม – มีนาคม  รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน 
เมษายน  งวด เมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม 
 2.5 รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของ
เดือน มกราคม เมษายน  กรกฎาคม  ตุลาคม 
 2.6 บันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย บัญชีแยกประเภทและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 2.7 รับใบน าส่งจากงานการเงิน น ามาลงบัญชีเงินสดรับ 

๒.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
        มอบหมายให้  นางสาวเบญญาพัชร์ บั้งเงิน  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๔-3203-๐๐๑ เป็นหัวหน้างาน โดยมีนางสาวชาดา แสนเสมอใจ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ จดัเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท รับเงิน
รายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งท าใบน าส่งเงิน โดยประสานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่าง ๆ จากจังหวัด 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น ามารวมในใบน าส่งเงินก่อนส่งเงินให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คจาก
จังหวัด ก่อนน าฝากธนาคารโดยท าใบน าส่งเงินจ านวน ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ส่งให้งานการเงินพร้อมเอกสาร เพ่ือจะใช้
สอบยันให้ตรงกัน ฉบับที่ ๒ เก็บเข้าแฟูม 

 ๓.๒  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่า 
ภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ 
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

 ๓.๓ งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม จัดท า 
รายงานการประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล๊อค ล็อค  ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 

 ๓.๔ จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้ 
จากลูกหนี้โดยตรง 

 ๓.๕ จัดทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย  
กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ใบอนุญาตตลาดเอกชน 

 ๓.๖ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้และตรวจสอบภาษีประจ าเดือน  พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้าง 
ช าระ 
  ๓.๗ จัดท า  ภ.บ.ท. ๑๙  รายละเอียดค่าส่วนลด ภ.บ.ท. ๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 
ภ.บ.ท. ๕ เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

 ๓.๘ งานจัดท าทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
  ๓.๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบให้
หัวหน้ากองคลังทราบ เพื่อน าเสนอผู้บริหารทราบ ยกเว้นใบเสร็จรับเงินภาษีบ ารุงท้องที่ ให้รายงานภายในเดือน 
มกราคม ของทุกปี 

 ๓.๑๐ จัดท ารายงานต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ต้องส่งตามก าหนดเวลา 
 ๓.๑๑ การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป  

เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล ค่าธรรมเนียมปุาไม้ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนผ่าน
ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย โดยใช้บริการ Self-Service Banking  

 ๓.๑๒ การรับเงินจัดสรรจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ค่าอาหารเสริม(นม)  ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ  เงินสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรถ่ายโอน  ออก
ใบเสร็จรับเงิน ท าใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

 3.13 การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบกับเงินสดรับ 
และเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และ 
Statement ของธนาคารรวมทั้งรายงานการจัดท าเช็คให้ถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญา ตรวจสอบ 
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กับสมุดเงินสดรับ และส าเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ทะเบียนคุมเงินสะสม จัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่าย
และบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน จัดท าทะเบียนคุมเงินส่วนลด ภบท.๖   ค่าใช้จ่าย ภบท. ๕ และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท  เช่น งบถ่ายโอน  เงินผู้ดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม(นม)  ฯลฯ ลงรับ
และตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน จัดท าใบผ่ายรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ 
เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าใบผ่านบัญชีมาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุก
สิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี และจัดท ารายงานต่าง ๆ  ได้แก่ 

1.14 งานทะเบียนเงินรายรับ 
1.15 ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด น ามา 

ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) ท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ ) แล้วน ามา
ลงทะเบียนเงินรายรับ 

 ๓.๑6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
มอบหมายให้ นางบุษบาพร บั้งเงิน ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  

12-3-๐๔-3204-๐๐๑  เปน็หัวหน้างาน มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
 4.๑ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

     4.๒ จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ  
ผด.๑, ผด.๒ ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๓ และ  ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง  

     4.๓ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ และเมื่อ 
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ทราบด้วย 

       ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  (1) จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างก่อนด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างและจัดท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ และจัดท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(3) จัดท าประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศประมูลราคาด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  (4) ส่งประกาศสอบราคา   หรือ  ประกาศประกวดราคา   หรือประกาศประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามก าหนดเวลา 
  (5) จัดท าใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือ สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี และจัดท าให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(6) จัดท าใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจ้าง และจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง 
  (7)ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องของพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญาและคืนหลักประกัน
สัญญาเมื่อครบก าหนดตามสัญญา 

 (8) จัดท าบัญชีรับ-จ่ายวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุ 
ทวงถาม ติดตาม เมื่อครบก าหนดคืน เก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยและปลอดภัย 

 (9) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพ 
และสูญหายไม่สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 4.4 จัดท ารายงานต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ต้องส่งตามก าหนดเวลา 
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4.5 รายงานเศรษฐกิจฐานรากก่อนวันที่ 28 ของทุกเดือน 
  4.6 รายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/ อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอนต่าง ๆ  เลือก
ท าตามแบบที่ก าหนด โดยรายงานภายในก าหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ 

4.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ง. กองช่าง 

 มอบหมายให้  นายชาตรี ใจฟอง   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น
เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๕-2103-๐๐๑  เป็นหวัหน้า  โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น / พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างในสังกัดกองช่าง  เป็นผู้ช่วย ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากองช่าง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๕-4701-๐๐2 เป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

มีหน้าที ่ :  ก ากับดูแลภายในกองช่าง มีพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การส ารวจ ออกแบบ การจัดท า
ข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง  
งานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการ
รักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ ามันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ ให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโยธา  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑. งานด้านธุรการกองช่าง 
        มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวกรรณิกา ขันแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้รับผิดชอบ   โดยมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
    - ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ  คัดส าเนา เก็บรักษาและค้นหาหนังสือ
เอกสารต่างๆ  งานดูแล รักษา การเบิก-จ่าย วัสดุส านักงาน งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณของกองช่าง งาน
รวบรวมข้อมูลและติดตามผลการเสนอหนังสือต่างๆ  งานดูแล  รักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ ของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 

   ๒. งานส ารวจ  - ออกแบบ 
        มอบหมายให้   นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  
12-3-๐๕-4701-๐๐2 นายสันติชัย โรจน์ประจักษ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 12-3๐๕-
4701-๐๐๑   โดยมีนายวุฒชิัย แดงฟู พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายโยธา นายสุทธิชัย มาต๊ะ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้นายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
    - ส ารวจเพื่อการก่อสร้าง  ส ารวจและทดลองวัสดุ  ทดสอบคุณสมบัติของดิน  ส ารวจ
ข้อมูลการจราจร  ส ารวจทางอุทกวิทยา  ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา  และงานส ารวจที่เกี่ยวข้อง  ตรวจทานแบบ  
ออกแบบ  เขียนแบบ  คัดลอกแบบ  ถนน  อาคาร  สะพาน  แหล่งน้ า ฯลฯ 
      2.1 งานไฟฟูา 
   มอบหมายให้ นายจักรกริช เตชะ ต าแหน่ง นายช่างไฟฟูา ปฏิบัติงาน เลขท่ีต าแหน่ง 12-
3-05-4706-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   -ปฏิบัติงานด้านการส ารวจ ออกแบบ ประมาณการเกี่ยวกับไฟฟูาสาธารณะ 
   -ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงไฟฟูาสาธารณะ และระบบประปาหมู่บ้าน 
   -ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๓. งานก่อสร้าง   
       มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว ต าแหน่ง นายช่างโยธา ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  
12-3-๐๕-4701-๐๐2 และ นายสันติชัย โรจน์ประจักษ์ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ปฏิบตัิงาน  เลขที่ต าแหน่ง  
12-3-๐๕-4701-๐๐1 โดยมีนายวุฒิชัย แดงฟู พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสุทธิชัย 
มาต๊ะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  - ปฏิบัติการด้านประมาณราคาค านวณแบบด้านช่างโยธา  งานด้านประมาณราคาค่าใช้จ่าย
โครงการเพื่อเสนอตั้งงบประมาณ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   

มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว ต าแหน่ง  นายช่างโยธา ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง   
12-3-๐๕-4701-๐๐2 นายสันติชัย โรจน์ประจักษ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 12-3๐๕-
4701-๐๐๑  โดยมี  นายวุฒชิัย แดงฟู พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสุทธิชัย มาต๊ะ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผูช้่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  - ปฏิบัติการวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการที่
ได้รับมอบหมาย  ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม  การให้ค าปรึกษาแนะน า  หรือตรวจสอบที่
เกี่ยวกับงานช่างโยธา  เช่น  สะพาน  ช่องน้ า  อาคาร  อุโมงค์  เขื่อน  อาคารชลประทาน  อาคารการประปา  งาน
ควบคุมอาคาร  

จ.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  มอบหมายให้  นางสิรินภร อุทุมภา ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ( นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง  12-3-๐๐-1๑๐๑-๐๐๒   เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ  
เป็นผู้ช่วย  ในกรณีนางสิรินภร อุทุมภา  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  มอบหมายให้นางสาวประไพพร  
พลเยี่ยม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1   เป็นผู้รักษาราชการแทน 
  มีหน้าที่ 
  รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีข้าราชการและพนักงานจ้าง
ในสังกัดเป็นผู้ช่วย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการศึกษา  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนด  ทั้งการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาเพ่ือคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ  โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา  การรวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา  การนิเทศ
การศึกษา  การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา  งานโรงเรียน  การฝึกอบรมบุคลากร  การจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้และเครือข่ายทางการศึกษา  ตลอดจนการก าหนดนโยบายและแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของจังหวัด  และกระทรวง  ทบวง  กรม ที่เกี่ยวข้อง  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิชาการ  
การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและประสานงานเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนา  การอนรุักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนากิจกรรมเด็ก
เยาวชนและนันทนาการ    การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  การพิจารณาอัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ประสานการวางแผน  
การมอบหมายงาน  การวินิจฉัยสั่งการ  การก ากับควบคุม  ตรวจสอบ  และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยแบ่งตามลักษณะงาน  ดังนี้ 
 
 



 14 
  ๑. งานบริหารการศึกษา 
  ๑.๑ แผนและวิชาการ 

 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1 เป็นหัวหน้า  โดยมี นางสาวปิยรัตน์  สวนทอง  ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และนางสาวหนึ่งฤทัย บั้งเงิน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ช่วย  
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
- พัฒนาเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา 
- งานศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
-    งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) นางสาวปิยรัตน์  สวนทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 

ธุรการมีหน้าที่ 
                    -  งานธุรการ 
  3) นางสาวหนึ่งฤทัย  บั้งเงิน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

-  งานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่าย  และจัดท าบัญชี  ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 
-  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๒  การศึกษาปฐมวัย 

 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษ
ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1  มีหน้าที่ ควบคุม  ก ากับดูแลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีคุณภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
                    -  งานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่าย  และจัดท าบัญชี  ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ 

-  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
   1) นางมลทิชา  สุจา ต าแหน่ง ครู เลขท่ีต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๖๐ 

2) นางสาวประภาศิริ  ทวีสุข ต าแหน่งครู เลขท่ีต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๑๑๓   
3) นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยเลิศ ต าแหน่ง ครู เลขท่ีต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๕๗ 
4) นางสาวสุขศรี ภิระบรรณ ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๑๑๒  
5) นางนิตยา หล่อเนตร ต าแหน่ง ครู เลขท่ีต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๕๙ 
6) นางพาณิภัค น้อยวิหก ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๕๘ 
7) นางขันค า  เพชรชมพู ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง 57-2-0517 
8) นางสาวเพลินพิศ  บั้งเงิน ต าแหน่งผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็ก  
9) นางพุธชาติ  อินแปลง ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
๑๐) นางสาวไสว  ปุคริต ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)  
๑๑) นางศศิธร  ไชยอาม ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูครูผู้ดูแลเด็ก)  
มีหน้าที่ 

   -  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย  แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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  -  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น  จัดท าแผนงานโครงการ  และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
  -  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนา  สื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  และการวัดผลประเมินผล 
  -  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตาม
มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
  -  ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป  และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  -  นิเทศ  ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  -  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  -  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะ
ตามวัย 
  -  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  -  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  -  อบรบเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด 
  -  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  -  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  -  จัดหา/ผลิตสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอน 
  -  จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  -  ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง  ชุมชน 
  -  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   
  -  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
  -  จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
  -  รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
  -  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  -  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และคุณลักษณะ
ตามวัย 
  -  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  -  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  -  อบรบเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนด 
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  -  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  -  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
  -  จัดหา/ผลิตสื่อ  นวัตกรรมการเรียนการสอน 
  -  จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  -  ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง  ชุมชน 
  -  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน   
  -  จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
  -  จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
  -  รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
  -  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑2) นางสาวพัญธิวา  เตชะ ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) 
๑3) นางพิศสุดา  บั้งเงิน ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) มีหน้าที่ 

  -  สนับสนุนชว่ยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก 
  -  มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ  และอาชีพ   ใฝุหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  -  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๑  การศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 

 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1 และนางสาวลีลานุช  จุมปูเทศ  ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 
(คนงานทั่วไป) เป็นผู้ช่วย  รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

- ประสานการจัดการศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญและอาชีพ 
- ส่งเสริมการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และส่งเสริมการจัด 

การศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมการจัดห้องสมุด  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  หรือศูนย์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลแก่ 

ประชาชน 
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจเพ่ือให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพ่ิมรายได้แก่ 

ครอบครัว 
-    งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒  กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1  โดยมนีางสาวปิยรัตน์   สวนทอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นผู้ช่วย  รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

- จัดตั้งศูนย์เยาวชน  สนามกีฬา  หรือลานกีฬา เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของเด็ก 
และเยาวชน 

- จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน 
- จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา  ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้

พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
     -    งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๒.๓  ประเพณี  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1 โดยมีนางสาวปิยรัตน์   สวนทอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ เป็นผู้ช่วย  รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  -  จัดกิจกรรมทางศาสนา  และกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม  ศีลธรรม 
  -  จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี และศิลปะ  วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
  -  รวบรวมข้อมูลศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  เพ่ือการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า 
                  -    งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๔  การบริหารทั่วไป 
 มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวประไพพร  พลเยี่ยม  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 12-3-๐๘-3803-๐๐1 โดยมี นางสาวปิยรัตน์  สวนทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ นางสาวหนึ่งฤทัย บั้งเงิน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนางสาวลีลานุช จุมปูเทศ 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างทัว่ไป (คนงานทั่วไป) เป็นผู้ช่วย  รายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  -  บริหารงานธุรการ 
  -  บริหารจัดการ  บ ารุงรักษาอาคารสถานที่  และยานพาหนะ 
  -  บริหารงานบุคคลและจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
  -  บริหารและควบคุมงบประมาณและจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง 
  -  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เบิกจ่ายเงินและจัดท าบัญชีทะเบียนพัสดุ 
  -  ศึกษาและออกข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  -  งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของราชการ  ตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ยึดหลักความถูกต้อง  และเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงาน  โดยเน้นการให้บริการประชาชนตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในสังกัดโดยเคร่งครัด  หากมีข้อขัดข้องประการใดในการปฏิบัติงานให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 

 ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   14   กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

   สั่ง    ณ    วันที่  13 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕63 
 
    (ลงชื่อ)   

( นายสันติ    เถรนิยม) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม 
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