บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ที่ ขก ๘๗๒๐๑ /
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕60
เรื่อง การกาหนดอานาจหน้าที่ การแบงงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน อบต.
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ได้มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและ
มีพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง โอน ย้าย ในหลายตาแหน่ง รวมทั้งมีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีเพิ่ม
มากขึ้นด้วย จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ และอานาจหน้าที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมและ
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเหมาะสม ชั ด เจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นควรพิจารณายกเลิกคาสั่ง 538 /๒๕๕9 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และพิจารณา
ออกคาสั่งการแบ่งงาน การกาหนดอานาจหน้าที่การบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน อบต.
ใหม่ รายละเอียดตามคาสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้ และแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลสวนหม่อนทราบและ ถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นายทรงเดช เชาชื่น )
นักทรัพยากรบุคคล
ความเห็นของหัวหน้าสานักงานปลัด
…………………………………………………
…………………………………………………
( นางรัตน พิมาลัย )
หัวหน้าสานักปลัด อบต

ความเห็นของรองปลัด อบต.
……………………………………………………
……………………………………………………
( นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

ความเห็นของปลัด อบต.
………………………………………………….
…………………………………………………

การพิจารณาของนายก อบต.
……………………………………………………..
……………………………………………………

(นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

(นายธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ที่
/ ๒๕60
เรื่อง การแบงงาน การบริหารงาน การกาหนดอานาจและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างภายในสวนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
และประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ขอนแก่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ ๒๒๖ ในการกาหนด
โครงสรางสวนราชการใหคานึงถึงความตองการและความเหมาะสมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
จึงกาหนดอานาจ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างภายในส่วน
ราชการ ดังนี้
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ นายธนเสฏฐ์ มี สั ง ข์ ท อง ต าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น
เป็ น ผู้รับ ผิดชอบนโยบายและรับ ผิดชอบสานักงานปลั ดหรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือคาสั่ งระบุให้ เป็นหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
๑.๒ นายจรูญ เบ้าจรรยา ตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คนที่ ๑
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานปลั ด กองการศึ ก ษา และงานตามที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น
มอบหมาย/งานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ นายประหยัด เจริญสุข ตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน คนที่ ๒
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานกองคลั ง กองช่ า ง และงานตามที่ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น
มอบหมาย/งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ นายปิ่ น ขั น ธิรั ต น์ เลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบงานตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนมอบหมาย/งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๕ นางสุ ทั ศ นี ย์ เพ็ ช ร์น นท์ ปลั ด องค์ การบริห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น (นั ก บริห ารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) (เลขที่ตาแหนง ๐5-3-00-1๑๐๑-๐๐๑) มีอานาจหนาที่ดังตอไปนี้
เปนผูบั งคับบัญ ชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและลูกจางขององค์การบริหารส่วนตาบล
สวนหม่อน รอง จากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติ
ราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดแนวทางและ แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล และลาดับความสาคัญ ของแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ เป็น ไปตามนโยบายของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล และอานาจหน้าที่ อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบัติงาน.../

-2ในการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล กรณี ไม่ มี ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หรือมีแต่ป ลั ดองค์การบริห ารส่ว นตาบลไม่สามารถปฏิ บัติงานได้ มอบหมายให้ นางวรางค์สิ ริ ศศิวรินทร์กุล
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (เลขที่ตาแหน่ง ๐5-300-1๑๐๑-๐๐๒) เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปญหาและการสั่งการใหถือ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
๑.๑ เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามกฎหมายวาดวยองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒. เรื่องที่จะตองรายงานอาเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือ กระทรวงมหาดไทย
๑.๓. เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ ระบุไวใหเปนอานาจหนาที่ของผูบริหาร
ท้องถิ่น
๑.๔ เรื่องเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติหรือการยกเลิกแกไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติที่มีอยูแลว
๑.๕. เรื่องซึ่งอาจตองมีโครงการ แผนงาน หรือระเบียบการขึ้นใหม่
๑.๖. เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นเปนปญหาหรือเปนกรณีที่ควรไดรับการ
วินิจฉัยจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๗. เรื่องซึ่งกฎหมายกาหนดใหนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งการโดยเฉพาะ
๑.๘. เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑. เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
๒.๒. เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ คาสั่ง ระบุไวใหเปนอานาจหนาที่ของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓. เรื่องซึ่งหาขอยุติไมไดระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใตอานาจบังคับบัญชา
๒.๔. เรื่องในหนาที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและหนวยตรวจสอบภายใน
๒.๕. เรื่องที่หัวหนาส่วน/ผอ.กอง/งานเห็นเปนปญหาและเสนอมาเพื่อขอรับคาวินิจฉัย
หรือในกรณีพิเศษอื่นใด
๒.๖. เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการโดยเฉพาะ
๒.๗. เรื่องที่หัวหนาส่วน/ผอ.กอง/งาน สวนราชการตาง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๑ เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ หรือซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
๔. หัวหนาสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๑. เรื่องที่อยูในอานาจหนาที่ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือซึ่งไดรับ
มอบหมายให้หัวหนาสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เปนผูสั่งการและ
รับผิดชอบโดยตรง
4.2 เรื่องซึ่ง.../

-3๔.๒. เรื่องซึ่งเขาลักษณะที่ตองเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การ
บริห ารส่ วนตาบล ใหเสนอปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบลตามลาดับ เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ประการใดแลว ใหหัวหนาสานักปลัด พึงปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
๔.๓. การปฏิบัติงานภายในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหนาสานักปลัด
พึงอนุโลมตาม หลักดังกลาวลาดับชั้น
๕. ผู้อานวยการกองคลัง
๕.๑. เรื่องที่อยูในอานาจหนาที่ของกองคลัง หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหผู้อานวยการ
กองคลัง เปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
๕.๒. เรื่องซึ่งเขาลักษณะที่ตองเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลใหเสนอปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามล าดั บ เมื่ อ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ประการใดแลว ให้ผู้อานวยการกองคลังปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
๕.๓. การปฏิบัติงานภายในกองคลัง ผู้อานวยการกองคลัง พึงอนุโลมตามหลัก
ดังกล่าวลาดับชั้น
๖. ผู้อานวยการกองช่าง
๖.๑. เรื่องที่อยูในอานาจหนาที่ของกองช่าง หรือซึ่งไดรับมอบหมายให้ผู้อานวยการกอง
ช่างเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
๖.๒. เรื่องซึ่งเขาลักษณะที่ตองเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ใหเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับ เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา วินิจฉัยสั่ง
การประการใดแลว ใหผู้อานวยการกองช่าง พึงปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
๖.๓. การปฏิบัติงานภายในกองช่าง ผู้อานวยการกองช่าง พึงอนุโลมตามหลักดังกล่าว
ลาดับชั้น
๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๗.๑. เรื่องที่อยูในอานาจหนาที่ของกองการศึกษาฯ หรือซึ่งไดรับมอบหมายให้ผู้อานวยการ
กองการศึกษาฯ เปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง
๗.๒. เรื่องซึ่งเขาลักษณะที่ตองเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ใหเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตามลาดับ เมื่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ประการใดแลวใหผู้อานวยการกองการศึกษาฯพึงปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
๗.๓. การปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ พึงอนุโลมตาม
หลักดังกลาวลาดับชั้น
๘. การบริหารกิจการ/การติดตอและโตตอบหนังสือ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ให
ทาในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู รักษาราชการแทน หรือผู ปฏิบัติราชการแทน ตามคาสั่งของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
9.ในการ.../

- 4๙. ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องที่อยูในอานาจหนาที่สวนใดอยู
แลว หรือ ซึ่งไดรับ มอบหมาย ใหหั วหนาส่ วนนั้ นเปนผูสั่งการ และรับ ผิดชอบโดยตรง กรณี ที่จะต้องเสนอนายก
องค์การบริห ารส่ วนตาบล ใหเสนอผานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อวินิ จฉัย และเสนอความเห็นตอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
๑๐. ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงานถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ อยาใหเกิดความบกพรองเสี ยหายแกทางราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน โดยทันที
เพื่อใหการบริห ารกิจการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลสวนหม่อน เปนไปดวยความเรีย บรอย
สอดคลอง กับอานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ไดกาหนดและใหมีความเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ อาศัยอานาจ
ตามความในขอ ๒๓๖ ข้ อ ๒๓๗ ข้ อ ๒๓๘ และขอ ๒๓๙ แหงประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
จั ง หวั ด ขอนแก่ น เรื่ อ ง หลั ก เกณฑและเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงขอแตงตั้งการรักษาราชการ การแบงการบริหารงาน การกาหนดอานาจและ
มอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของผู้บริหาร/พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน แบงสวนราชการภายใน ออกเปน ๔ สวนราชการดังต่อไปนี้
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให นางรัตน พิมาลัย ตาแหนง หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๑-2๑๐1-๐๐๑) มีหนาที่รับผิดชอบในการประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไข
ปัญ หาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น งานธุรการ
งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานควบคุมและส่ งเสริม
การท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น อีกทั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
๕ งาน ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มอบหมายให้ นายทรงเดช เชาชื่น ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชานาญการ (เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐๑-310๒-๐๐๑) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
๓) งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
๔) งานทะเบียนประวัติ และประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานและพนักงานจ้าง
๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
๘) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ
การขอรับทุนการศึกษา
๙) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บาเหน็จความชอบเป็นกรณี
พิเศษ
๑๐) งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
11) งานการลา../.
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๑๒) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทา
คุณประโยชน์
๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานธุ รการ มอบหมายให้ นางสาวฐานิ ตา คนมี สั ต ย์ ตาแหน่ ง เจ้ าพนั ก งานธุ รการ
ระดับ ปฏิบั ติงาน (เลขที่ ตาแหน่ ง 05-3-๐๑-41๐1-๐๐1) เป็ น หั ว หน้ า โดยมีน างสาวจิ รัช ยา นามลาพุ ท ธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการของสานักงานปลัด อบต. งานสารบรรณขององค์การบริการส่วนตาบล
๒) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปรกรณ์การติดต่อและ
อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๓) งานเลขานุการและงานบันทึกประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานส่วนตาบล และประชุมสัมมนาต่าง ๆ
๔) งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความ
ร่วมมือ
๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสาคัญของทางราชการ
๖) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๗) งานรัฐพิธี
๘) งานทาคาสั่ง และประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบล
9) รับผิดชอบด้านงานธุรการของงานการเจ้าหน้าที่
๑0) รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑1) งานรับรองและต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน
๑2) รับผิดชอบงานธุรการประจาหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
รองนายกฯ
๑3) ดูแลความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทั่วไปของ
สานักงานในสานักงานปลัด อบต.
๑4) ดูแลเอกสารเสนอห้องปลัด อบต.
15) งานบันทึกระบบข้อมูลกลาง อปท.
16) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นายลือชัย พวงพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
๑) ควบคุมขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง 8360 ขอนแก่น ดูแลรักษาความสะอาด
๒) บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องตามทักษะความรู้ความสามารถของตนและให้รถยนต์อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นทราบ
เป็นประจาทุกวัน
3) งานรับส่ง.../
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4)
๔)
๕)

งานรับส่งเอกสาร
ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลิง
ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นายเฉลิ ม ชั ย ขั น ธิ รั ต น์ พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์

(รถขนขยะ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
๑) ควบคุมขับรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๓๒๕๙ ขอนแก่น ดูแลรักษาความ
สะอาด บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องตามทักษะความรู้ความสามารถของตนและให้
รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นทราบเป็นประจาทุกวัน
๒) งานรับส่งเอกสาร
๓) ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลิง
๔) ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
นายศักดิ์ณรงค์ พั้วลี พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
๑) ควบคุ ม ขั บ รถยนต์ ส่ ว นกลาง หมายเลขทะเบี ย น กท ๑๕๘๗ ขอนแก่ น และ
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คบว ๗๗๖ ขอนแก่น และทะเบียน คบว ๗๗๘
ขอนแก่น และ ดูแลรักษาความสะอาด บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องตามทักษะความรู้
ความสามารถของตนและให้ ร ถยนต์ อ ยู่ ในสภาพพร้ อ มใช้ งานได้ ต ามปกติ และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นเป็นประจาทุกวัน
๒) ช่วยงานรับส่งเอกสาร
๓) ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลิง
๔) ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เปิด-ปิดสานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั งคับบัญชา
๑.๒ งานวิ เคราะห์ น โยบายและแผน มอบหมายให้ นางสาวอุ ม าภรณ์ นาเหล็ ก ต าแหน่ ง
นั กวิ เคราะห์ น โยบายและแผน ระดับ ปฏิบั ตการ (ตาแหน่ งเลขที่ 05-3-๐๑-31๐3-๐๐๑) เป็ น หั วหน้ า โดยมี
นางสาวนภาพร หาญเชิงชัย พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น
ผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ
๑) งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
๒) งานจั ดเตรียมเอกสารที่ใช้ป ระกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริห ารส่ วน
ตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓) งานวิเคราะห และพยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตชุมชน และความ
พอเพียงของบริการสาธารณูปโภค
4) งานวิเคราะห์.../
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๔) งานวิเคราะหและคาดคะเน รายได-รายจาย ขององค์การบริหารส่วนตาบลในอนาคต
๕) งานจัดเตรียม และเรียบเรียงแผนพัฒนาการกาหนดเคาโครงของแผน พัฒนาระยะ
ปานกลางและแผนประจาปี
๖) งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวข้อง
๗) งานประสานงานกับหนวยงานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล และหนวยงานอื่นที่
เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลและหนวยงานใกลเคียง
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
๘) งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหารและ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
และพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๙) งานกาหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
๑๐) งานติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑๑) งานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบาย ของ
ทางราชการ
๑๒) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีใหหนวยงานตางๆ ทราบ
และดาเนินการ
๑๓) งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ
๑๔) งานเสนอแนะและใหคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
๑๕) งานจัดทางบประมาณรายจายประจาปขององค์การบริหารส่วนตาบล และ
งบประมาณรายจาย เพิ่มเติม (ถามี)
16) งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ E-plan
๑7) งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑8) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
19) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๓ งานกฎหมายและคดี มอบหมายให้ นายทักสิน หินวิเศษ ตาแหน่ง นิติกร ระดับ ชานาญการ
(ตาแหน่งเลขที่ 05-3-๐๑-3105-๐๐๑) มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่
๑) งานกฎหมายและคดี
๒) งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ
๓) งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
๔) งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
๕) งานข้อบัญญัติและระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ
๖) งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.4. งานป้องกัน.../

-8๑.๔ งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย มอบหมายให้ นายยุ พ ราช พระนาศรี ต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ชานาญงาน (เลขที่ตาแหน่ง 05-3-01-4805-๐๐๑) เป็นหัวหน้า
โดยมี นายสุขสันต์ ภาวะรัตน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ระดับ ปฏิบัติงาน (เลขที่ตาแหน่ง
05-3-๐๑-4805-๐๐2) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ ดังนี้
๑) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๒) งานปองกันและระงับอัคคีภัย
๓) งานวิเคราะหและพิจารณา ทาความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดาเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และ
สาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย วาตภัย เปนตน
๔) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวกในการ
ปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ
๕) งานจัดทาแผนปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
๖) งานฝกซอมและดาเนินการตามแผน
๗) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
๘) งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙) งานธุรการทั่วไปของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐) งานจัดระเบียบและความมั่นคง
๑๑) งานรักษาความสงบเรียบรอย
๑๒) งานจัดทาแผนและป้องกันยาเสพติด
๑๓) งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
14) งานสุขาภิบาล และปศุสัตว์
15) งานเกษตร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
๑6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้ช่วยเหลือ คือ
นายสุคนธ์ นามเข็ม พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตาแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้า และ
นายวิลาศ ชาลีกัน พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตาแหน่ง พนักงานขับรถน้าเอนกประสงค์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ควบคุมรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ทะเบียน ผจ ๗๗๗๘ ขอนแก่น พร้อมทั้งดูแลรักษา
ความสะอาด บารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้อ งตามทักษะความรู้ความสามารถของตนและ
ให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นเป็นประจาทุกวัน
๒) ดูแลรักษาความสะอาดและบารุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องสูบน้า
๓) รับส่งเอกสาร /เจ้าหน้าที่
๔) ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลิง
๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ บุญมาธรรม ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ชานาญการ (เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐๑-3801-๐๐๑) โดยมี นางสาววันวิสา เจริญสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานสารวจ.../
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๒) งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกองคการชุมชน
๓) งานดาเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
การอนามัยและสุขาภิบาล
๔) งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ
แกชุมชน
๕) งานจัดทาโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน
๖) งานสังคมสงเคราะหคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ
๗) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส
๘) งานระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
๙) งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานให้บริการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๑๐) งานประสานงานเกี่ ยวกับ การประชุม งานส ารวจและจัด ตั้ง คณะกรรมการชุ มชน
๑๑) งานถายโอนภารกิจ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ของ กรมสงเสริมการเกษตร,
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, การเคหะแหงชาติ, สานักกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว สานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการและผูสูงอายุ, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, สานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน กรมประมงและกรมปาไม
๑๒) งานกองทุนสวัสดิการชุมชนคนตาบลสวนหม่อน
13) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลสวนหม่อน
14) อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ในการปฏิบั ติงานของส านักงานปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบล กรณี ไม่มีหั ว หน้ าส านักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมาย
ให้ นายทักสิน หินวิเศษ ตาแหน่ง นิติกร ระดับ ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐๑-3105-๐๐๑ เป็นผู้รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. กองคลัง มอบหมายให้ นางพิมลรัตน์ ยศราวาส ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) (เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐4-2๑๐2-๐๐1) ทาหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบกากับ
ดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานส่วนตาบล เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทาความเห็นเสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดย
ตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได
งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน งาน
บุคคล งานตรวจสอบรับ รองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจาย งานรับรองสิ ทธิการเบิกเงินงบประมาณ การ
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จาย การเก็ บ รัก ษาทรัพ ยสิ น ที่ มี ค า และหลั ก ฐานแทนตั ว เงิน พิ จ ารณา
ตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผล
การปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิ บั ติ งานของหนวยงานที่ สั งกั ด หนวยงานการคลั ง
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการ ตรวจสอบและประเมินผลทารายงานประเมินผลการใชจาย
เงินงบประมาณ.../

- 10 เงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแกไข ศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์การประมาณรายรับรายจาย กาหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการประหยัดและคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล แหลงที่มาของรายไดดาเนินการใหมีการชาระภาษีและคาธรรม
เนียมตาง ๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนาวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล
งที่มาของรายได ควบคุมตรวจสอบ การรายงานการเงิน และบั ญ ชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิ กจายวัส ดุ ครุภัณ ฑ
การจัดซื้อ การจาง รวมเปนกรรมการ ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน เปนกรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการ
ตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับ พัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
การจั ด ฝกอบรมและ ใหค าปรึ ก ษาแนะน าในการปฏิ บั ติ ง านแกเจาหนาที่ ร ะดั บ รองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงาน ของสวนราชการที่ สั งกัด ในฐานะหั วหนาหนวยงาน ท าหนาที่
กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวาง อัตรากาลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยและปฏิบัติหน
าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ไดรับ มอบหมาย โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน ๔ งาน ดังนี้
๒.๑ งานการเงินและบัญชี มอบหมายให นางรุ่งฤดี โข่ ศรี ตาแหนง นั กวิช าการเงิน และบัญ ชี
ระดับ ปฏิบัติการ (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๔-๓201-๐๐๑) เป็นหัวหน้าโดยมี นางสาวนิฤมล โนนเทวา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเหลือ มีรายละเอียดของงานและ
การปฏิบัติ ดังนี้
๑) จัดทาคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับสงเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
๒) การตรวจสอบการรับเงินรายไดจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ตามใบนาสงและใบ
สรุปนาสงเงิน ตรวจสอบใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาฝากธนาคารทุกวัน พรอมทั้ง
ใบนาสงเงิน
๓) การตรวจสอบเงินโอนฯ ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนผ่านธนาคาร
๔) การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
๕) การจัดทาฎีการเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิกและนาส่งให้งาน
ควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๖) นาฎีกาที่งานการเงินและบัญชี ตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ
๗) การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน
ใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจ
ถูกต้อง
๘) การจัดทาฎีการเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
9) ดาเนินการ.../

- 11 ๙) ดาเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดาเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติ
จัดทารายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กาหนด
๑๐) การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนาส่งและใบสรุปใบนาส่ง
เงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้ง จัดส่งใบนาส่งเงินให้
งานการเงินและบัญชี
๑๑) การรับเงินจัดสรรจากทองถิ่นจังหวัด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คาอาหารเสริม
(นม) คาอาหารกลางวัน คาเบี้ยยังชีพ
๑๒) การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตาบล
๑๓) การจัดทารายการจัดทาเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาสาเนาคู่ฉบับ
และตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงิน สาเนาแยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตาม
ประสานให้ผู้มสี ิทธิรับเงินตามเช็คมารับโดยเร็วต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มี
อานาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดาเนินการออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๔) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตรเงินสารองจ่าย
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๑๕ วันทาการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงิน
จากส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ
๑๕) การจัดทาบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
๑๖) การตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่ได้รับการจัดสรร นามาลงบัญชีเงินสดรับ
(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นาใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ) แล้ว
นามาลงทะเบียนเงินรายรับ
๑๗) การจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันที่มีการรับ-จ่ายจริง และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
๑๘) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทา
ตามแบบภายในกาหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
๑๙) การจัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ
(๑) ทะเบียนคุมเงินรายรับ
(๒) ทะเบียนคุมรายจ่าย
(๓) ทะเบียนคุมเงินค้าประกัน
(๔) ทะเบียนคุมเงินสะสม
(๕) จัดทาทะเบียนคุมเงินส่วนลดต่าง ๆ
(๖) จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๒๐) จัดทารายงานต่าง ๆ
(๑) การจัดทารายงานประจาเดือน
(๒) การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน
๒๑) การจัดทารายงานที่ต้องส่งตามกาหนด
๒๒) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.2 งานพัฒนา.../

- 12 ๒.๒ งานพัฒ นาและจัดเก็บ รายได้ มอบหมายให้ นางรัตนา นามเข็ม ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ชานาญงาน (ตาแหน่งเลขที่ 05-3-๐๔-4204-๐๐๑) โดยมี นางสาวบุณยานุช สอนวินิจฉัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยเหลือมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) จัดเก็บรายไดที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุก
ประเภท รับเงินรายได ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทั้ง นาใบสงเงินสรุปฯ โดย
ประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอน
๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชาระคาภาษี
ทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทาใหเปนปจจุบัน มีการ
จาหนายชื่อลูกหนี้ ลงเลมที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชาระเงิน ในทะเบียน
ลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๓) งานประเมินจัดเก็บรายได้และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี, จัดทารายละเอียด
แบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกาหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
๔) จาหนายชื่อลูกหนี้คางชาระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้
จากลูกหนี้โดยตรง
๕) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบารุงทองที,่
ภาษีป้าย กิจการคาที่นารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ
๖) งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจาเดือน พรอมทั้งรายงานหนี้คางชาระ
๗) งานจัดทาทะเบียน ผท.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖
๘) งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒.๓ งานทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน มอบหมายให้ นางรัตนา นามเข็ม ตาแหน่ง เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ระดับ ชานาญงาน (ตาแหน่งเลขที่ 05-3-๐๔-4204-๐๐๑) โดยมี นายวีระพล สมีกลาง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วยเหลือ มีรายละเอียดของการปฏิบัติ ดังนี้
๑) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาป
๒) จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาป
๓) จัดซื้อจัดจางตามแผนฯ และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบพัสดุ
๔) จัดทาบัญชีรับจายพัสดุ ,ทะเบียนครุภัณฑ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ
๕) แตงตั้งคณะกรรมการจาหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย
๖) ควบคุมการใชรถยนต จักรยานยนต และจัดทาแบบอนุญาตการใชรถยนต
๗) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2.4 งานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ยสิ น มอบหมายให้ นางรั ต นา นามเข็ ม ต าแหน่ ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ชานาญงาน (ตาแหน่งเลขที่ 05-3-๐๔-4204-๐๐๑) และ นายวีระพล สมี
กลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วยเหลือ มีรายละเอียดขอบเขตของงาน
และการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑) คัดลอกข้อมูลที่ดิน
๒) ปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบารุงทองที่
๓) สารวจตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
๔) ตรวจสอบรหั สประจาแปลงที่ ดิน รหั สชื่อเจาของทรัพยสินและรหั สชื่อผู ชาระภาษี
( ผท.๔, ๕)
5) จัดทารายงาน.../

- 13 ๕) จัดทารายงานเสนองานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล
๖) จัดเก็บ และบารุงรักษาแผนที่ภาษี
๗) ปรับขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน และเอกสารที่เกี่ยวของ
(ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๑,๑๒,๑๗)
๘) จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพยสิน และเอกสารขอมูลตาง ๆ
๙) การจัดทารายงานประจาเดือน
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
สาหรับงานควบคุมงบประมาณ มอบหมายให นางพิมลรัตน์ ยศราวาส ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น) (เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐4-2๑๐2-๐๐1) เปนผูรับผิดชอบ มีหนาที่เกี่ยวกับ
การจัดทาทะเบียน ควบคุมงบประมาณ การเบิกจายเงินของ องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ทุกหมวดรายจาย
การเบิกจายเงินแตละ สานัก/กองขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ทุกประเภทกอนวางฎีกาเบิกเงิน จะตอง
ส่งใบสาคัญขอเบิกจายเงิน ใหงานควบคุมงบประมาณตรวจสอบตัดยอดและลงลายมือชื่อกากับ เพื่อรับ รองวงเงิน
งบประมาณคงเหลือที่ สามารถเบิกจายได และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีไม่มี ผู้อานวยการกองคลังหรือ
มีแต่ผู้อานวยการกองคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางรุ่งฤดี โข่ศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐๔-๓201-๐๐๑ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนผู้อานวยการกองคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓. กองช่าง มอบหมายให นายเฉลิม โคตรทา ตาแหนง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑) เปนผูรับผิดชอบกากับดูแลภายในกองช่าง มี พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล เปนเจาหนาที่ พนักงานจางในสังกัดเปนผูชวย ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ
ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้าง และ
ซ่อมบารุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุม การปฏิบั ติงานเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และการประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ภายในส่วนโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
๓.๑ งานก่ อ สร้า ง มอบหมายให นายเฉลิ ม โคตรทา ต าแหนง ผู้ อ านวยการกองช่ าง (นั ก
บริห ารงานช่ าง ระดับต้น ) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑) เป็ น หัวหน้ า โดยมี นายสุ ติพงษ์ ใจหมั่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และบารุงรักษาด้านช่างโยธา
๒) การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา การให้คาปรึกษาแนะนา หรือ
ตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้า คู คลอง และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น
3) ปฏิบัติงาน.../

-14๓) ปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจเพื่อการก่อสร้าง สารวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของหิน สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทาง
อุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คานวณออกแบบด้านช่างโยธา
๔) ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจ และทดลอง
ทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้การบารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ
เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา
5) ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร มอบหมายให้ นายเฉลิม โคตรทา ตาแหนง ผู้อานวยการ
กองช่าง (นักบริหารงานชาง ระดับ ต้น) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๕-2103-๐๐๑) เป็นหัวหน้า และมอบหมายให้
นายพีระวัฒ น์ เอนกรัตน์ พนั กงานจ้างตามภารกิจ (คุณ วุ ฒิ )ตาแหน่ ง ผู้ ช่วยนายช่างโยธา เป็ น ผู้ ช่วยเหลื อในการ
ปฏิบัติงาน มีรายละเอียดงานและความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการของส่วนโยธา การขอนุญาตเจาะบ่อบาดาล
2) การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบารุงรักษาด้าน ช่างโยธา
3) การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้า
อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
4) งานไฟฟาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา ประปาหมู่บ้าน
5) ปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจเพื่อการก่อสร้าง สารวจ
และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทาง
อุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คานวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน
6) ควบคุมการใช้ การบารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เป็นต้น
7) ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
8) งานการบันทึก และรายงานการประชุม
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีไม่มีผู้ อานวยการกองช่างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ผู้อานวยการกองช่างขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้
มอบหมายให้ นางวรางค์สิริ ศศิวรินทร์กุล ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 05-3-๐๐-1๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
4. กองการศึกษา.../

- 15 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มอบหมายให นางสาวปราณประภัสสร จั น ทร์มหา
ตาแหนง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๘-2107-๐๐๑)
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะ
แนว การวั ด ผล ประเมิ น ผล การพั ฒ นาต าราเรี ย น การวางแผนการศึ ก ษาของมาตรฐานสถานศึ ก ษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานจ้ า งในสั ง กั ด งานระบบข้ อ มู ล และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๒ งาน ดังนี้
๔.๑ งานบริ ห ารการศึ ก ษา มอบหมายให้ นางสาวปราณประภั ส สร จั น ทร์ ม หา ต าแหนง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๘2107-๐๐๑) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานและวิชาการ งาน
การศึกษาปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
เว็บไซด์ งานระบบข้อมูล การบริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างในสังกัด ให้คาแนะนาฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษาฯ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ โพธิ์ศรีขาม ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชานาญการ (เลขที่ตาแหนง 05-3-๐๘-3๘03-๐๐๑) มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. งานสารวจความตองการและปญหาทางการศึกษา
๒. งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา
๓. งานวิจัยการศึกษาและงานนิทรรศการทางวิชาการ
๔. งานสารวจเด็กเรรอน เด็กพิเศษ ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
๒) งานฝกและสงเสริมอาชีพ มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. งานศูนยเยาวชนใหการศึกษานอกระบบ การศึกษาแกเด็กและเยาวชน
๒. งานสารวจความตองการและปญหาของเด็กและเยาวชน ประชาชน
งานฝึกอบรมใหความรูดานอาชีพแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
๓. งานสงเสริมอาชีพและรายไดแกเด็กและเยาวชน ประชาชน
๔. งานจัดตั้งชมรมฝกอาชีพตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
๕. งานสังคมสงเคราะห
๖. ปฏิบัตงิ านอื่นๆตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๓) งานกิจการเด็กและเยาวชน มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. งานสารวจรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
๒. งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทัง้ แผน ๓ปและแผนประจาป
๓. งานประเพณีตางๆ ของทองถิ่นและวันสาคัญของชาติ
4. งานโครงการ.../
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๕.
๖.
๗.

งานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน
งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ
งานกีฬานักเรียนระดับตาบล อาเภอและจังหวัด
งานกีฬาเยาวชนและประชาชน รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพดาเนินงานการ
พัฒนา เยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
๘. งานจัดกิจกรรมภายในศูนยเยาวชนองค์การบริหารส่วนสาหรับเยาวชนและ
ประชาชนไวตลอดป
๙. งานประสานหนวยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน
๑๐. งานใหความรวมมือ จัดทา ตรวจสอบ และใหความรวมมืองานชุมชนรวมกับ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔) งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒. งานสงเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
๓. การพัฒนาเทคนิคการกีฬา
๔. งานสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพื่ออาชีพ
๕. งานการจัดการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประชาชน กีฬานักเรียน
ศูนยเยาวชน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕) งานสงเสริมกิจการทางศาสนา มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. งานประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา
๒. งานสงเสริมศาสนา ไดแก งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จัดประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับศาสนา จัดทาแผนงานดานการศาสนาและ
วัฒนธรรม งานอนุรักษศาสนสถาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖) งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑. งานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ได้แก่ งานเกี่ยวกับการสงเสริมศิลปะ อนุรักษ
งานศิลป หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถาน การสืบทอดสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาและเผยแพร วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบาน เพือ่ เสริมสรางและพัฒนาใหเปนเอกลักษณของทองถิ่น
๒. งานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมพื้นบาน
๓. งานสงเสริมประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. งานสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น งานประเพณีที่สาคัญในรอบป
๕. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมและศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรม
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7) ศูนย์พัฒนา.../

- 17 7) งานศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสวนหม่ อ น โดยมอบหมายให้
นางสาวรัตนศิริ มั่งมา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และ นางสาวมัสยา แม่เขียว พนักงาน
จ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และนางสาวภัสสร ปานาไทย พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วยและดูแลรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการ
ทุกด้านตามวัย
2. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์กล่าวคือ
ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของ และผู้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะ
เรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การเล่น และการลงมือ
กระทา ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มที่
รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคาพูด กิริยาท่าทางที่นุ่มนวล อ่อนโยน
แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก
3. สังเกต และบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก
เพื่อจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก
ซึ่งจะนาไปสู่การค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที
4. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุก
ด้านทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารได้สะอาด มีความปลอดภัย และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
5. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกใน
ครอบครัวตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ
พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
6. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
7. รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีไม่มีผู้อานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ โพธิ์ศรีขาม ตาแหน่ง
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ระดั บ ช านาญการ (เลขที่ ต าแหนง 05-3-๐๘-3๘03-๐๐๑) เป็ น ผู้ รั ก ษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5. หน่วยตรวจสอบ.../

-18๕. หนวยตรวจสอบภายใน มอบหมายให้ น างสาวมานิ ด า ค าภู ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการ
ตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ (เลขที่ ตาแหน่ ง 05-3-๑2-3205-๐๐๑) เปนผูป ฏิบั ติงาน มีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การ
ตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการและประเมินผลปฏิบัติงานเกี่ยวกบการบริหารงบประมาณ การเงิน
พัสดุทรัพย์สินและการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ รวมทั้งการสอบหา
ข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการ ทุจริต เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
๓. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญา การ
จัดซื้อ พัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช และเก็บรักษายานพาหนะ ใหประหยัด และถูกตองตามระเบียบของทาง
ราชการ
4. จัดทากระดาษทาการและรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกดรับทราบผลการดาเนินงาน
5. ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาใน
การปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับ
การฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
และข้อกาหนด
6. ออกแบบและประเมินความเกี่ยวข้องการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานกาควบคุมภายใน พ.ศ. เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60 เปนตนไป
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
( นายธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

