
 
 
 

 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลตะโกตำพิ 
ที ่ 247  / ๒๕62 

เรื่อง  ก ำหนดหนำ้ที ่ ควำมรบัผดิชอบ กำรแบง่งำนและกำรมอบหมำยกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนสว่นต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง ในองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลตะโกตำพ ิ

********************** 
เพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 

ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ ตอบสนองต่อกำรพัฒนำต ำบลและให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมอืงที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๐/๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลำคม ๒๕๔๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ จึงขอ
ยกเลิกค ำสั่งที่ ๒47/๒๕61  ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 และก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมโครงสร้ำงของส่วนรำชกำรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563) ก ำหนดไว้  ดังนี้ 

 ๑. นำงภำณีนชุ บุรีภักดี  ต ำแหนง่ ปลัดองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เลขที่ต ำแหน่ง 27-3-00-1101-
001 มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) รับผิดชอบควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำหนดแนวทำง
และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในด้ำนกำรบริหำรและด้ำนกฎหมำย พิจำรณำศึกษำ 
วิเครำะห์ ท ำควำมเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชำสั่งกำร โดยควำมเห็นชอบของนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและล ำดับควำมส ำคัญของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทั้งก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๒) เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
รองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         

 ๒. จ่ำเอกสุทน  ธนูศิลป์  ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขที่ต ำแหน่ง 27-3-๐๐-
๐๑๐๑-๐๐๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) เป็นผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยหรือมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนจำกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ 

 
/1. ส ำนักปลัด... 
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1. ส ำนักปลัด 
 ๑. นำงสำวธัญลักษน์ บำลโสง ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เลขที่ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ควบคุมดูแลกำรบริหำรงำนของส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลสั่ งกำร  หรืองำนที่ เกี่ ยวข้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยของ
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดไว้ 

๒) พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะและด ำเนินกำรปฏิบัติที่ต้องใช้
ควำมช ำนำญพิเศษเกี่ยวกับกำรบริหำรทั่วไปหรืองำนเลขำนุกำร โดยควบคุมกำรตรวจสอบกำรจัดงำนต่ำงๆ 
หลำยด้ำน เช่น งำนธุรกำร งำนบุคคล งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนนโยบำยและแผน งำนสวัสดิกำร
สังคม งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนส่งเสริมกำรเกษตร  งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม งำนกิจกำรสภำ งำนจัดกำรเตรียมกำรเลือกตั้ง 
และด ำเนินกำรเลือกตั้ง 

๓) ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำร
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 

๔) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนของส่วนรำชกำรที่สังกัดในฐำนะหัวหน้ำส่วน 

๕) ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำงำนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

๖)  ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผลและแก้ไขปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

๗)  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ โดยชอบด้วยกฎหมำย 
๘) เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและรับผิดชอบควบคุม ดูแล

กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำในส่วนรำชกำร ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ออกเป็น  ๑๒  งำน  ดังนี้ 

๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป 
๑.๑.๑ นำงสำวธัญลักษน์ บำลโสง  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-๓-

๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ควบคุมกำรปฏิบัติงำนทั่วไปซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรติดต่อ นัดหมำย 
จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำงๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รำยงำนกำรประชุม
ทำงวิชำกำรและรำยงำนอ่ืนๆท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุม หรือผลกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือมีลักษณะงำนที่ต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมและบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนจัดระบบ งำน
จัดพิมพ์ งำนแจกจ่ำยเอกสำร งำนทะเบียนแผนงำน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

/๑.๑.๒ นำงสำว… 
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๑.๑.๒ นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   เลขที่
ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐2   มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑) งำนเลือกตั้ง                                                                                    
 ๒) งำนข้อมูลกำรเลือกตั้ง  และบันทึกข้อมูลกำรเลือกตั้ง 

๓) งำนประชุมผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำร และบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
๔) ITA กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ 
๕) E-Plane NACC แผนป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6)งำนดูแลควำมเรียบร้อยของห้องประชุมและกำรขอใช้ห้องประชุมจำกหน่วยงำน
อ่ืน งำนควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุ และตัดจ ำหน่ำยพัสดุในกำรดูแลของส ำนักปลัด 

 7) ส ำรวจ รวบรวมควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรรับบริกำรจำกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพร้อมทั้งเสนอผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

   8) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย  
กรณี นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 ๑.๑.3 นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  เลขที่

ต ำแหน่ง 27-3-01-3101-001 มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1) งำนจัดตั้งและงำนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล 
 2) งำนรับเรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ และตรวจสอบ เสนอรำยงำน ติดตำมข้อมูล

กำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชนผ่ำนทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (www.takotaphi.go.th) 
 3) งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 4) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

กรณี นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนหน้ำที่ได้ ให้
บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

1.1.4 นำงสำวประกำยแก้ว  เพ่งหำกิจ ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  เลขที่
ต ำแหนง่  ๒๗-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑  โดยมี  นำยภกัดี  หำญประโคน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  และ 
นำงสุภำพร  โนประโคน  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้   
   ๑)   งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
   ๒)  งำนสำรบรรณ ลงรับ แจกจ่ำย ตรวจสอบ หนังสือสั่งกำร หรือหนังสืออ่ืนให้แก่
ส่วนรำชกำรและน ำเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
   ๓)  งำนติดต่อ ประสำนงำน ต้อนรับ ชี้แจง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
หรือผู้มำติดต่อรำชกำร 
   ๔)  ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น จัดท ำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ จดหมำย ข่ำว แผ่นพับ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ตลอดจนประชำสัมพันธ์โครงกำร/
กิจกรรมต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งท่ีเป็นสื่อเอกสำรและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
   ๕)  งำนฎีกำค่ำตอบแทนคณะผู้บริหำร ตลอดจนสิทธิสวัสดิกำร ของคณะผู้บริหำร
ท้องถิ่น 

/๖) ควบคุม… 

http://www.takotaphi.go.th/


๔ 
 

  ๖) ควบคุม ตรวจสอบ น ำเสนอ งำนประชำสัมพันธ์ ผ่ำนสื่อ เครือข่ำย สำรสนเทศ  
เว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (www.takotaphi.go.th) 

  ๗) กำรตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว็บไซต์ และดูแลปรับปรุงข้อมูลใน
เว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  ๘) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
  กรณี นำงสำวประกำยแก้ว เพ่งหำกิจ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยภักดี  หำญประโคน และ นำงสุภำพร  โนประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่
แทน  ๑.๑.5 นำยภักดี  หำญประโคน พนักงำนจำ้งตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
โดยมี  นำงสุภำพร  โนประโคน  เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้      
   ๑)  งำนกำรจัดท ำค ำสั่งกำรอยู่เวรยำมประจ ำที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ
รับผิดชอบสมุดลงเวลำกำรอยู่เวรยำม 
   ๒) จัดตำรำงกำรประชุม นัดหมำย ของผู้บริหำรตำมหนังสือแจ้งของส่วนรำชกำร
ระดับจังหวัดและอ ำเภอ โดยประสำนผ่ำนทำงเลขำนำยกองค์กำรบริกำรส่วนต ำบล 
   ๓) ช่วยปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ เช่น จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว แผ่น
พับ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
   ๔) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย 
   กรณี นำยภักดี  หำญประโคน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวประกำยแก้ว เพ่งหำกิจ และนำงสุภำพร  โนประโคนปฏิบัติหน้ำที่แทน 
  ๑.๑.6 นำยพยุงศักดิ์  โลกประโคน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับ
เครื่องจักรขนำดเบำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑) รับผิดชอบงำนขับรถส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กค ๙๒๓ บุรีรัมย์ 
   ๒) ดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของรถยนต์ส่ วนกลำงให้มี
สภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
   ๓) งำนรับ-ส่ง หนังสือระหว่ำงส่วนรำชกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องของส ำนักปลัด 
ตลอดจนส่วนรำชกำรอ่ืนที่ได้รับกำรร้องขอ 
   ๔) ปฏิบัติอื่นงำนที่ได้รบมอบหมำย  
   กรณี นำยพยุงศักดิ์  โลกประโคน  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยสุรพงษ์  คงประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
  ๑.๑.7 นำงสุภำพร  โนประโคน  ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป    มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
   ๑) เปิด – ปิด ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๒) ดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษำทรัพย์สินต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๓) ดูแลจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เช่น ชำ กำแฟ ไว้ต้อนรับแขก 
   ๔) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  

/กรณี นำง... 
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๕ 
 
   กรณี นำงสุภำพร  โนประโคน  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยบุญถึง  โนประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
  ๑.๑.8 นำยบุญถึง  โนประโคน  พนักงำนทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 
   ๑) ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป 
   ๒) ดูแลรักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษำทรัพย์สินต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๓) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย 
   กรณี นำยบุญถึง  โนประโคน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๒ งำนบริหำรงำนบุคคล 
๑.๒.๑ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   เลขที่

ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐1-๐๐๑   เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะและด ำเนินกำร

ปฏิบัติงำนที่เก่ียวกับงำนบุคคลของส่วนรำชกำร 
  ๒) กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน กำรจัดระบบงำน กำรสรรหำ กำร

สอบ กำรบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ำย กำรเลื่อนเงินเดือน กำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรทะเบียนประวัติ 
  ๓) กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล ๓ ปี และกรอบอัตรำก ำลัง

พนักงำนจ้ำง ๔ ปี 
  ๔) งำนสรรหำและบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร ออกค ำสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้ำย เลื่อน

ระดับกำรปรับปรุงต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลและด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนจ้ำง 
  ๕) ด ำเนินกำรเรื่องกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
  ๖) งำนจัดท ำ ตัด แก้ไข เปลี่ยนแปลง บัญชีขอถือจ่ำยเงินเดือนของพนักงำนส่วน

ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
  ๗) กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อพิจำรณำควำมดี ควำมชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 
  ๘) จัดท ำ แก้ไข และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ข้ำรำชกำรท้องถิ่น และ

ลูกจ้ำงประจ ำให้เป็นปัจจุบัน  
  ๙) งำนพัฒนำบุคลำกรในองค์กร โดยกำรประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน 

ฯลฯ 
  ๑๐) งำนขอพระรำชทำนเครื่องอิสริยำภรณ์  และกำรประกำศเกียรติคุณของ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้ท ำประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
  ๑๑) รับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้ทุนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ๑๒) กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของผู้บริหำร

และข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
/13) งำนเกี่ยวกับ... 



๖ 
 

  ๑๓) งำนเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนและรับผิดชอบขอก ำหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 

  ๑๔) รับผิดชอบงำนตรวจรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

  ๑๕) จัดท ำบันทึกข้อมูล รำยงำนข้อมูลสิทธิค่ำรักษำพยำบำล (สปสช.) ข้ำรำชกำร
ท้องถิ่นและลูกจ้ำงประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  ๑๖) งำนตรวจสอบ บันทึก เสนอ รำยงำน บัญชีลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำวัน 
ของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง แก่ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น 

  ๑๗) งำนบันทึก เสนอ รำยงำน ขออนุมัติหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรอง
บุคคล และหนังสืออ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยในควำมรับผิดชอบของงำนบริหำรงำนบุคคล 

  ๑๘) ตรวจสอบ บันทึก และรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรในเวลำรำชกำรและนอกเวลำ
รำชกำรของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำรท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 

  ๑๙) งำนตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รำยงำน สรุปข้อมูลสถิติทั่วไปในควำม
รับผิดชอบของงำนบริหำรงำนบุคคล เช่น สถิติวันลำ เป็นต้น 

    ๒๐) งำนจัดท ำหนังสือรับรองกำรมีสิทธิ์รับเงินค่ำรักษำพยำบำลกับสถำนพยำบำลที่
ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับรักษำและจัดท ำฎีกำค่ำรักษำพยำบำลของงำนบริหำรงำนบุคคล ส ำนักปลัด 

  ๒๑) จัดท ำ แก้ไข และบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ พนักงำนจ้ำงให้เป็น
ปัจจุบัน 

  ๒๒) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง เพ่ือพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทน 
ให้ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษต่อสัญญำจ้ำงหรือยกเลิกสัญญำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 

  ๒๓) งำนจัดท ำฎีกำ หนังสือตอบโต้ กำรเบิกจ่ำย กำรรวบรวม กำรจัดท ำสถิติและ
อ่ืนๆที่เก่ียวกับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำรท้องถิ่นในสังกัดส ำนักปลัด ฎีกำกำรเบิกจ่ำยอ่ืนๆของ
งำนบริหำรงำนบุคคล 

  ๒๔) สรุปรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล 
  ๒๕) ปฏิบัติงำนอื่นได้รบมอบหมำย  
  กรณี นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๓ งำนนโยบำยและแผน 
  ๑.๓.๑ นำยสมคิด  อภัยจิตร์ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  เลขที่
ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐3-๐๐1  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีนำยภักดี  หำญประโคน  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนธุรกำร เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑) งำนควบคุมดูแลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีตำมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองท้องถิ่น (E-
Plan) 
            ๒) งำนควบคุมดูแลระบบสำรสนเทศข้อมูลภำรกิจถ่ำยโอนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจ    

/3) งำนจัดท ำ... 
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   ๓) งำนจัดท ำรำยงำนควบคุมภำยในและรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลตำม
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. 2561     
   ๔) งำนควบคุมดูแลกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
   ๕) งำนควบคุม ดูแลรำยงำนติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
   6) รำยงำนข้อมูลระบบสำรสนเทศภำรกิจถ่ำยโอนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กระจำยอ ำนำจ 
   7) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย 
   กรณี นำยสมคิด  อภัยจิตร์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยภักดี  หำญประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๔ งำนงบประมำณ 
  ๑.๔.๑ นำงสำวธัญลัษน์  บำลโสง ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เลขที่ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นผูร้บัผดิชอบ  โดยมีนำยสมคดิ  อภัยจติร ์ ต ำแหน่ง นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนปฏบิัตกิำร 
เลขที่ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐3-๐๐1 และ นำยภักดี  หำญประโคน  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑) จัดท ำข้อมูลเอกสำรข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือรำยจ่ำยเพ่ิมเติม กำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีหรือรำยจ่ำยเพิ่มเติม เพ่ือเสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 
   ๒) ควบคุม ดูแลงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือรำยจ่ำยเพ่ิมเติม กำรแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือรำยจ่ำยเพ่ิมเติม กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
หรือรำยจ่ำยเพ่ิมเติมในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น (E-Laas) 
   ๓) ควบคุม ดูแลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักปลัดให้เป็นไปตำมระเบียบ
กฎหมำยก ำหนด 
   ๔) แก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในข้อระเบียบกฎหมำย พิจำรณำให้เสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ 
   ๕) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  
   กรณี นำงสำวธัญลักษน์  บำลโสง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยสมคิด  อภัยจิตร์  และนำยภักดี  หำญประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๕ งำนสวัสดิกำรสังคม 
๑.๕.๑ นำงชุติกำญจน์  ผลวิเศษสิทธิ์  ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  

๒๗-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๒  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) งำนสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
  ๒) งำนกิจกรรม หรือโครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส 
/๑) จัดท ำทะเบียน…  
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   ๓) จัดท ำทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ
ผู้ป่วยเอดส์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้ 
   ๔) จัดท ำกิจกรรมโครงกำรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกำส อ่ืนๆ 
    ๕) งำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่ประชำชนในชุมชน 
   ๖) จัดท ำกิจกรรมโครงกำรเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน 
   ๗) จัดท ำกิจกรรมหรือโครงกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพของกลุ่มสตรีและอำสำสมัคร
ด้ำนสังคมอ่ืนๆ  
   ๘) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  
   กรณี  นำงชุติกำญจน์  ผลวิเศษสิทธิ์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ  นำยเอกรัตน์  ติยวำนิชและนำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม    ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน  

๑.๕.๒ นำยเอกรัตน์  ติยวำนิช ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๑-
๓๘๐๑-๐๐๑  เป็นผูร้บัผดิชอบ  โดยมีนำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนำชุมชนเป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) งำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล เพ่ือแก้ไขปัญหำสังคมและ
ควำมยำกจน 

  ๒) งำนสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
  ๓) จัดท ำกิจกรรมโครงกำรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกำสอ่ืนๆ 
  ๔) งำนสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ประชำชน

ผู้ด้อยโอกำส มีฐำนะยำกจนและประสบปัญหำควำมเดือดร้อน 
  ๕) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  
  กรณี  นำยเอกรัตน์  ติยวำนิช  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงชุติกำญจน์  ผลวิเศษสิทธิ์และนำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม  ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน 

๑.๕.๓ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 
๒๗-๓-01-3101-๐๐๑ โดยมีนำงสุภำพร  โนประโคน ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

  ๑) งำนส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลตะโกตำพิ 
  2) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย  
  กรณี  นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
/๑.๖ งำนปอ้งกนั… 
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๑.๖ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๖.๑ นำยปรำโมทย์  จันทร์สิงห์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ โดยมี  นำยธีระพงษ์  บำลโสง  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับ
รถเครื่องจักรกลขนำดเบำ  และ นำยบุญถึง  โประโคน  ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่
รับผิดชอบดังนี้ 
        ๑)  งำนจัดแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำระยะ ๕ ปี 
   ๒)งำนฝึกอบรมทบทวนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแก่อำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) และเจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
   ๓) งำนจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนก ำลังคน วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
   ๔) จัดท ำค ำสั่งเพ่ืออนุมัติสั่งใช้ก ำลัง อปพร. ในกิจกรรมต่ำงๆต่อ ผอ.ศูนย์ อปพร. 
อบต.ตะโกตำพิ 
   ๕) จัดท ำฎีกำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   ๖) รำยงำนเหตุกำรณ์พร้อมขออนุมัติประกำศเขตพ้ืนที่ประสบภัย 
   ๗) งำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงถนนและจัดบริกำร
ประชำชนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
   ๘) งำนเกี่ยวกับศูนย์ต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดต ำบลตะโกตำพิ 

  ๙) รับผิดชอบจัดท ำค ำสั่งกำรอยู่เวรป้องกันปัญหำภัยแล้งและอุบัติภัยต่ำงๆ 
  ๑๐) ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรพยำกรณ์อำกำศ เฝ้ำระวังและประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้ง

น ำเสนอข้อมูลทำงเว็บไซต ์
  ๑๑) งำนสงเครำะห์ช่วยเหลือประชำชนที่ประสบสำธำรณภัยและภัยพิบัติต่ำงๆ 
  ๑๒) ด ำเนินโครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดให้แก่เยำวชนและ

ประชำชนในชุมชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้รับทรำบถึงสำเหตุ กำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำและรู้เท่ำทันปัญหำของ
ยำเสพติด  ๑๓) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  

  กรณี  นำยปรำโมทย์  จันทร์สิงห์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยธีระพงษ์  บำลโสง  และนำยบุญถึง  โนประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 ๑.๖.๒  นำยธีระพงษ์  บำลโสง  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถเครื่องจักรกลขนำดเบำ  มีหน้ำที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑) รับผิดชอบงำนขับรถยนต์บรรทุกน้ ำอเนกประสงค์  หมำยเลขทะเบียน บม 
๕๒๓๕  บุรีรัมย์ เพ่ือแจกจ่ำยน้ ำในกำรอุปโภคบริโภคช่วงหน้ำแล้ง  ตลอดจนช่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
   ๒) ช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
   ๓) ดูแลควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยและควำมปลอดภัยของบรรทุกน้ ำ
อเนกประสงค์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
   ๔) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  
   กรณี  นำยธีรพงษ์  บำลโสง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยสุรพงษ์  คงประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

/๑.๖.๓ นำยบญุถึง...  



๑๐ 
 

๑.๖.๓ นำยบุญถึง  โนประโคน  ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้แรงงำนทั่วไป 
  ๒) ช่วยเหลือและติดตำมรถบรรทุกน้ ำอเนกประสงค์  หมำยเลขทะเบียน บม ๕๒๓๕  

บุรีรัมย์ เพื่อแจกจ่ำยน้ ำในกำรอุปโภคบริโภคช่วงหน้ำแล้ง  ตลอดจนช่วยงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๓) ช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  ๔) ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รบมอบหมำย  
  กรณี นำยบุญถึง  โนประโคน  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้

ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยธีรพงษ์  บำลโสง และนำยณัฐพงษ์  มีเจริญปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๗ งำนกฎหมำยและคดี 
๑.๗.๑ นำงสำวธญัลกัษน์  บำลโสง  ต ำแหนง่ หัวหนำ้ส ำนักปลดั เลขที่ต ำแหนง่ ๒๗-๓-๐๑-๒๑๐๑-

๐๐๑  เป็นผูร้บัผดิชอบ  โดยม ี นำงสำวศรญัญำ  จะรับรมัย ์ ต ำแหนง่  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  เลขที่
ต ำแหน่ง  ๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑  เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนกฎหมำยและคดี  ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพิจำรณำ  
วินิจฉัยปัญหำกฎหมำย ร่ำง และพิจำรณำตรวจร่ำงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒) จัดท ำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรทำงคดี กำร
สอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยพนักงำนส่วนต ำบลและกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

 ๓) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รบมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ  
 กรณี  นำงสำวธัญลักษน์  บำลโสง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้

ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๘  งำนกิจกำรสภำ 
     ๑.๘.๑ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ต ำแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  
๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑  โดยมี  นำงสุภำพร  โนประโคน ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่
รับผิดชอบ  ดังนี้  
  ๑) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนกิจกำรสภำ  ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับสำรบรรณ    งำนกำรประชุมสภำ 
  ๒) งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลและผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
  ๓) งำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งซ่อมสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
  ๔) รับผิดชอบงำนพัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น    กำร
ฝึกอบรม กำรสัมมนำ  กำรประชุมต่ำงๆ ซึ่งอยู่ในบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ๕) รับผิดชอบงำนกำรประชุมสภำฯ เช่น กำรจัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม  ห้องประชุมและ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องในกำรประชุม 

/6) งำนบันทึก... 



๑๑ 
 

 ๖) งำนบันทึกข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง เสนอ รำยงำน เกี่ยวกับแฟ้มประวัติ 
ทะเบียนประวัติผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ในทะเบียนประวัติและในฐำนข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 ๗) รับผิดชอบงำนสวัสดิกำรของสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ๘) ช่วยงำนเกี่ยวกับด้ำนสำรบรรณและงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ๙) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย  
 กรณี  นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้

ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๙ งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
     ๑.๙.๑ นำงสำวธัญลักษน์  บำลโสง  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑  โดยมี  นำงสุภำพร  โนประโคน ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
  ๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนวิชำกำรเกษตร 
  ๒) กำรส่งเสริมวิชำกำรและควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเกษตรแก่เกษตรกร 
  ๓) กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกอบรมของกลุ่มเกษตรกรต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ๔) กำรประสำนงำนกลุ่มพัฒนำอำชีพต่ำงๆ ด้ำนกำรเกษตรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ๕) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รบมอบหมำย  
  กรณี  นำงสำวธัญลักษน์  บำลโสง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๑๐ งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๑๐.๑ นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-
๓-๐๑-3๑๐๑-๐๐2  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นำงสุภำพร  โนประโคน ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็นผู้ช่วย มี
หน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑) งำนส่งเสริมและพัฒนำกำรสุขำภิบำล กำรอนำมัยที่เก่ียวข้องกับสภำวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว 
ๆ ไป 
  ๒) งำนสำธำรณสุขขั้นมูลฐำนของชุมชน เช่น ร่วมศึกษำ ค้นคว้ำเพ่ือกำรวิเครำะห์ วิจัยงำน
วิชำกำรสุขำภิบำลเพ่ือพิจำรณำเกี่ยวกับปัญหำและวิธีแก้ไข รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำนงำนสุขำภิบำล 
  ๓) แนะน ำและควบคุมกำรด ำเนินงำนของสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่มและน้ ำแข็ง ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
  ๔) เผยแพร่ อบรม กิจกรรม แนะแนวทำงป้องกันสุขำภิบำลแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชน 

  ๕) งำนขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม พรบ.สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๖) งำนรักษำควำมสะอำด 
  ๗) งำนควบคุมและจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

/๘) งำนเก็บเอกสำร… 
 
 



๑๒ 
 
  ๘) งำนเก็บเอกสำร แยกแฟ้มประเภทหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป บันทึกย่อเรื่อง 
คัดส ำเนำ พิมพ์ ตรวจทำนหนังสือต่ำงๆ 

  ๙) งำนพิมพ์หนังสือตอบรับ และส่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๑๐) งำนจัดท ำบัญชีคุมวัสดุ กำรเบิกจ่ำยและท ำฎีกำของส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๑) งำนจัดเก็บข้อมูลรำยชื่อผู้ขอรับใบอนุญำต 

  ๑๒) งำนรับเรื่องรำว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมตำม
กระบวนกำรจนแล้วเสร็จ 

  ๑๓) งำนควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
  ๑๔) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  กรณี นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
และรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 ๑.๑๐.๒ นำงสำวกรภทัร ์ ศรีผดุง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-
๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐2 มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้     
  ๑) งำนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เป็นไปตำม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒) งำนรับเรื่องรำวร้องเรียน เกี่ยวกับงำนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เป็นไปตำม 
พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖       
  ๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
          กรณี นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๑๑ งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
  ๑.๑๑.๑ นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐2 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นำงสุภำพร  โนประโคน  ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑) ศึกษำ หำข้อมูล วิเครำะห์ เพ่ือพิจำรณำเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ไขปัญหำรวมทั้ง
ก ำหนดมำตรฐำนงำนส่งเสริมสุขภำพ 
   ๒) ส ำรวจสภำพท้องที่ ปัญหำ สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 
   ๓) งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของงำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
   ๔) งำนจัดหำข้อมูล เอกสำรประกอบกำรท ำโครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 
   ๕) งำนประชำสัมพันธ์ในเรื่องของเอกสำร ข้อมูลด้ำนสุขอนำมัย 
   ๖) รวบรวมสถิติข้อมูลกำรใช้รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน อบต.ตะโกตำพิ  หมำยเลขทะเบียน        
กจ ๙๐๕๖ บุรีรัมย์ 
   ๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

/กรณี นำงสำว… 
 



๑๓ 
 
   กรณี นำงสำวกรภัทร์  ศรีผดุง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสุภำพร  โนประโคน  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๑.๑๒ งำนบริกำรสำธำรณะ 
๑.๑๒.๑ นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 

๒๗-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นผูร้บัผิดชอบ โดยมี นำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน 
เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  ๑) ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรในกำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เหมำะ
กับพ้ืนที ่

  ๒) ดูแล ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
  ๓) ควบคุม ตรวจสอบกำรขออนุญำตของสถำนประกอบกำรต่ำงๆในถูกต้องตำม

กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับท่ีก ำหนด 
  ๔) ด ำเนินโครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดให้แก่เยำวชนและ

ประชำชนในชุมชนในเขตพ้ืนที่เพ่ือให้รับทรำบถึงสำเหตุ กำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำและรู้เท่ำทันปัญหำของ
ยำเสพติด 

  ๕) งำนจัดหำข้อมูล เอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนขออนุญำตประกอบกิจกำรให้
ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

  ๖) งำนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรท ำโครงกำรต่ำงๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ข้อบัญญัติที่ก ำหนดไว้ 

  ๗) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  กรณี นำงสำวศรัญญำ  จะรับรัมย์ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล

ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ  นำงสำวแจ่มจรัส  พำพะหม  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
๑.๑๒.๒ นำยสุรพงษ์  คงประโคน  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุก

ขยะ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   ๑) รับผิดชอบรถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๐๔ บุรีรัมย์ ดูแลรักษำ
ควำมสะอำด หลังกำรใช้งำน และซ่อมบ ำรุงให้มีควำมปลอดภัยพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
   ๒) เป็นผู้บังคับบัญชำคนงำนประจ ำรถขยะ หมำยเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๐๔ บุรีรัมย์   
   ๓) รับผิดชอบกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ 
   ๔) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
   กรณี นำยสุรพงษ์  คงประโคน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคล
ต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยธีระพงษ์  บำลโสง  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

2. กองคลัง 
นำงฐิตริตัน ์ สมรูป  ต ำแหนง่  ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้ำที่

รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำน
กำรคลังที่ต้องใช้ควำมช ำนำญ โดยตรวจสอบกำรจัดกำรงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนกำรคลังหลำยด้ำน  

/เช่นงำนกำร... 



๑๔ 
 
เช่นงำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเครำะห์งบประมำณ 
งำนพัสดุงำนธุรกำร งำนจัดกำรเงินกู ้งำนจัดระบบงำน งำนบุคคล งำนตรวจสอบรับรองควำมถูกต้อง เกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำย งำนรับรองสิทธิกำรเบิกเงินงบประมำณ กำรควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ
ทรัพย์สินที่มีค่ำ และหลักฐำนแทนตัวเงิน 

2) พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนสรุปเหตุผล กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ พิจำรณำวินิจฉัยผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะต้องวำงแผนงำนด้ำนต่ำงๆให้กำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนที่สังกัดหน่วยงำนกำรคลังปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3)กำรควบคุมกำรตรวจสอบและประเมินผลท ำรำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับรำยได้รำยจ่ำยจริง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวิเครำะห์กำร
ประมำณรำยรับรำยจ่ำย 

4)ก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดกำรประหยัดและคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
โดยทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

5) สืบหำแหล่งที่มำของรำยได้ ด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ อย่ำง
ทั่วถึง ตรวจสอบกำรหลีกเลี่ยงภำษีแนะน ำวิธีกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำเสนอแนะกำรเพิ่มแหล่งที่มำของรำยได้ 

6) ควบคุมตรวจสอบกำรรำยงำนกำรเงินและบัญชีต่ำง ๆ 
7) ร่วมเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบ เช่น เป็นกรรมกำรรักษำเงิน เป็นกรรมกำร

ตรวจกำรจ้ำง เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ 
8) เสนอข้อมูลทำงด้ำนกำรคลังเพื่อพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน  เป็นต้น 
9) ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ ตอบ

ปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
๑0)ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วนรำชกำรที่สังกัด ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน

งบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำนวินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ 

11) งำนจัดท ำและตรวจสอบเอกสำรเงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน 
12) งำนธุรกำรเอกสำรเงินทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน 
๑3) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
๑4) เป็นผู้ก ำกับ ดูแล และเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ 

และพนักงำนจ้ำง และรับผิดชอบควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำในส่วนกำรคลังองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ออกเป็น ๔ งำน ดังนี้ 

 ๒.๑ งำนกำรเงนิ 
    2.1.1 นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญ

กำร  เลขที่ต ำแหน่ง   ๒๗-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1)  งำนก ำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ทุกประเภท 
/2) งำนก ำกับ... 



๑๕ 
 

2)  งำนก ำกับและตรวจสอบกำรจัดท ำเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำตอบแทน ค่ำจ้ำง 
และเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำง 

3)  งำนก ำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำสวัสดิกำรข้ำรำชกำร (สวัสดิกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์) 

4)  งำนก ำกับและตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยของส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กอง
กำรศึกษำ เงินจ่ำยขำดสะสม ฎีกำเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 

5) งำนก ำกับและตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเงินอุดหนุนพร้อมรำยงำน
กำรใช้จ่ำยเงิน 

6) งำนก ำกับและตรวจสอบเก่ียวกับกำรถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร 
7) งำนก ำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน

และไม่ก่อหนี้ผูกพัน) และกำรขอขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำย 
8) งำนก ำกับและตรวจสอบเก่ียวกับกำรรวบรวมฎีกำค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
9) งำนก ำกับและตรวจสอบเก่ียวกับกำรรวบรวมใบส ำคัญประกอบฎีกำ 
10) งำนก ำกับและตรวจสอบและอนุมัติฎีกำในระบบ e-laas 
11) งำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำกำรตรวจสอบส่งเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
12) งำนก ำกับและตรวจสอบเก่ียวกับบัญชีคอมพิวเตอร์ด้ำนกำรเงินทั้งระบบ 
13) งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 กรณี  นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้ให้ นำงสำวสุกัญญำ บุญงอก ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
       2.1.2  นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน     
เลขที่ต ำแหน่ง   ๒๗-๓-๐๔-๔๐๐๑-๐๐๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งำนเขียนเช็คสั่งจ่ำยเงิน จ่ำยเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงิน กำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดท ำ
เช็คและงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยเงิน 

2) งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรรับจ่ำยเช็คที่ขอเบิกจำกธนำคำรพร้อมทั้งเก็บรักษำ
เช็คและตรวจสอบเช็คคงเหลือกับทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกัน 

3) งำนจัดท ำฎีกำเก่ียวกับกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
4) งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยภำยในกองคลัง ฎีกำเงินเดือน 
5) งำนจัดท ำฎีกำเกี่ยวกับภำษีหัก ณ ที่จ่ำย น ำส่งกรมสรรพำกร และรับรองภำษี

หัก ณ ที่จ่ำยประจ ำปี 
6) งำนจัดท ำฎีกำเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง เพ่ือน ำยอดเงินส่งธนำคำร และ

จัดท ำหนังสือส่งเช็คเงินเดือนเข้ำฝำกธนำคำร 
7) งำนจัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย (ทะเบียนคุมฎีกำ) ตำมข้อบัญญัติ 
8) งำนจัดท ำและสรุปฎีกำเบิกจ่ำยประจ ำวันและกำรจัดเก็บฎีกำกำรเบิกจ่ำยเงิน

ทุกประเภท  
9)  งำนจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมและเร่งรัดกำรส่งใช้เงินยืม 
10) งำนจัดท ำเกี่ยวกับควบคุมภำยในและรำยงำนของกองคลัง 
11) งำนรำยงำนผลกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบ 

/12) งำนรำยงำน... 



๑๖ 
 

12) งำนรำยงำนรับจริง – จ่ำยจริง ประจ ำเดือน ส่งคลังจังหวัด 
13) จัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยโครงกำรตำมข้อบัญญัติ ในระ e-plan 
14) งำนจัดท ำกำรเงินระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ทั้งระบบ 
15) งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

   กรณี นำงสำวสุกัญญำ บุญงอก ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้         
นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ โพธิ์งำม ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
        2.1.๓. นำงสำวกลัยรัตน์  ภักดีก ำจร ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดท ำหนังสือรับรองเงินเดือน รำยละเอียดรำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย รำยรับสุทธิ ของ
เงินเดือนข้ำรำชกำรผู้บริหำร สมำชิกและพนักงำนส่วนต ำบล ทุกส่วน 

2) จัดท ำข้อมูลสถิติกำรคลังประจ ำปี ในระบบ Info 
3) จัดท ำหนังสือรับรองยอดเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทบัญชี ทุกธนำคำร ประจ ำ

ทุกเดือน 
4) งำนจัดท ำบัญชีคอมพิวเตอร์ด้ำนกำรเงินทั้งระบบ 
5) งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

2.๒ งำนบัญชี  
        2.2.1 นำงภัทรวรรณ  คลังกูล  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติช ำนำญงำน  
เลขที่ต ำแหน่ง   ๒๗-๓-๐๔-๔๐๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  งำนจัดท ำเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรรับ – จ่ำยเงินสะสม เงินทุนส ำรองเงินสะสม และ
รำยงำนต่ำงๆ ตำมท่ีระเบียบกฎหมำยก ำหนด 

2)  งำนจัดท ำบัญชีสมุดเงินสดจ่ำย โดยบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินทุกประเภท ที่ปรำกฏตำม
เอกสำรทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำย 

3)  งำนจัดท ำบัญชีบันทึกรำยกำรใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน เพ่ือสรุปยอดจำกสมุด
เงินสดรับ สมุดเงินสดจ่ำย ทะเบียนเงินรำยรับ และบันทึกรำยกำรใบผ่ำนบัญชีทั่วไป เพ่ือส่งใช้เงินยืม
งบประมำณ ประเภทลูกหนี้เงินยืม แล้วลงบัญชีแยกประเภท 

4)  งำนจัดท ำบัญชีทุกประเภท 
5)  งำนจัดท ำสถิติรำยรับและรำยจ่ำย เงินอุดหนุนทุกประเภท ประจ ำปีงบประมำณ 
6)  งำนจัดท ำรำยงำนสถิติกำรคลังประจ ำปี 
7)  งำนจัดท ำเกี่ยวกับงบประมำณกองคลัง 
8)  งำนจัดท ำเกี่ยวกับงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
9)  งำนจัดท ำรำยงำนและงบทดลองประจ ำปี 
10) งำนจัดท ำประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
11) งำนจัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดงบประมำณคงเหลือ เพ่ือหำยอดงบประมำณ

คงเหลือของทุกแผนงำน และกระดำษท ำกำรกระทบยอดกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย เพ่ือรวบรวมและ
แสดงรำยกำรที่โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 
/12)งำนจัดท ำ... 
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12)  งำนจัดท ำเกี่ยวกับกำรรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมข้อบัญญัติเงินอุดหนุน ทั่วไป และเงินงบประมำณของส่วนกลำงที่จัดสรรให้ 

13)  งำนก ำกับและตรวจสอบเก่ียวกับกำรรวบรวมสถิติ 
14)  งำนจัดท ำและตรวจสอบเก่ียวกับ ทะเบียนคุมรำยจ่ำยทุกประเภท (ตัดกำร์ด) 
15)  งำนจัดท ำและตรวจสอบเก่ียวกับกำรท ำงบเดือนและกำรท ำรำยงำน 
16)  งำนจัดท ำและตรวจสอบบัญชีประจ ำปี เพ่ือน ำส่งส ำนักตรวจเงินแผ่นดินและ

หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 
17)  จัดท ำบันทึกแจ้งทุกส ำนัก/กอง ส่งแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ 
18)  งำนจัดท ำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ e-laas ด้ำนบัญชีทั้งระบบ 
19)  งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 กรณี นำงภัทรวรรณ  คลังกูล ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ นำงสำวสุกัญญำ 
บุญงอกปฏิบัติหน้ำที่แทน 
          ๒.2.2 นำงสำวสกุัญญำ  บุญงอก ต ำแหนง่  เจ้ำพนกังำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน  เลขที่
ต ำแหน่ง   ๒๗-๓-๐๔-๔๐๐๑-๐๐๒ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งำนจัดทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม 
2)  งำนจัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเงินประจ ำวัน 
3) งำนจัดท ำทะเบียนคุมเงินรับฝำกทุกประเภท 

  กรณี นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้นำงภัทรวรรณ  
คลังกูล ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 ๒.๓ งำนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
        2.3.1 นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร     
เลขที่ต ำแหน่ง   ๒๗-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี  และแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
แบบ ผด.๕ และรำยงำนตำมแบบ ผด.๖ ในฐำนะงำนพัสดุกลำง และแผนกำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ และขั้นตอนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3) ปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ในระบบของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และ
กรมบัญชีกลำง ด้ำนกำรพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินทั้งระบบ 

4) งำนควบคุมและตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน 
5) งำนตรวจสอบ เก็บรักษำและซ่อมบ ำรุงพัสดุและยำนพำหนะ 
6)  งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

   กรณี นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ 
นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

/2.3.2 นำงสำว… 
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  2.3.2 นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เลขที่
ต ำแหน่ง 27-3-04-4001-002 มีหน้ำที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯและขั้นตอนต่ำงๆตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2) ปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ในระบบของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และ
กรมบัญชีกลำง ด้ำนกำรพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินทั้งระบบ 

3) งำนควบคุมและตรวจสอบกำรจัดท ำเอกสำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงก่อนคืน
หลักประกันสัญญำ 

4) จัดท ำทะเบียนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ 
5) งำนจัดท ำและตรวจสอบ บัญชีรำยรับ-จ่ำยวัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกส ำนัก/กอง 
6) ตรวจสอบทะเบียนคุมกำรยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจสอบสภำพก่อนให้ยืม ติดตำม

ทวงถำมเม่ือครบก ำหนดคืน 
7) งำนตรวจสอบและจัดท ำทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตำมแบบรำยงำนต่ำงๆตำมที่

ระเบียบและกฎหมำยก ำหนด 
8) งำนตรวจสอบและจัดท ำทะเบียนคุมเงินรับฝำก หลักประกันสัญญำพร้อมส่งคืน

เมื่อครบก ำหนด 
9) งำนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
กรณี นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ 

นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
         2.3.3. นำงสำวกัลยรัตน์  ภักดีก ำจร ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มี
หน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  งำนจัดท ำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน   
2)  งำนจัดท ำเอกสำรกำรยืมพัสดุ,ครุภัณฑ์ ทุกอย่ำงของส ำนักงำน 
3)  งำนจัดท ำบันทึกประวัติกำรเก็บรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์และยำนพำหนะทุก

คัน (แบบ ๖) 
4)  งำนจัดท ำเอกสำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำงก่อนคืนหลักประกันสัญญำ 
5)  งำนจัดท ำทะเบียนทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปี (ระบบมือ) 
6)  ปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด้ำนกำรพัสดุและ

ทะเบียนทรัพย์สินทั้งระบบ 
7)  งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

  กรณี นำงสำวกัลยรัตน์  ภักดีก ำจร ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้  
นำงสำวณัฏฐ์ปำณัฏฎำ  โพธิ์งำม ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 ๒.๔ งำนจัดเก็บรำยได้และแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
        2.4.๑ นำงสำวสวุนติ  ทูลประโคน  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน   เลขที่
ต ำแหน่ง   27-3-04-4204-001 มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้  

/1) งำนจัดท ำ... 
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1)  งำนจัดท ำแผนกำรจัดเก็บรำยได้ประจ ำปี 
2)  งำนจัดเก็บรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ  จัดเก็บเอง และรำยรับ

เงินโอนทุกประเภท รับเงินรำยได้ ทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน ใบน ำส่งรำยได้ พร้อมใบส ำคัญสรุปใบน ำส่ง 
น ำเงินฝำกธนำคำรและแนบหลักฐำนตำมบันทึกข้อควำมน ำส่งรำยได้ประจ ำวัน 

3) งำนจัดท ำโครงกำรตำม พ.ร.บ.ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
4)  งำนประเมินกำรจัดเก็บรำยได้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินภำษี จัดให้มีกำร

ประชุมคณะกรรมกำรฯ รำยงำนกำรประชุม  
5)  งำนจัดท ำโครงกำรปรับปรุงแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินและโครงกำรต่ำงๆ 

ตำมข้อบัญญัติ  และรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรให้คณะกรรมกำรฯ และผู้บังคับบัญชำทรำบ 
6) งำนจ ำหน่ำยลูกหนี้ค้ำงช ำระออกจำกบัญชี เร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้มีกำรติดตำม

ทวงหนี้จำก ลูกหนี้โดยตรง 
7)  งำนบันทึกทะเบียนรำยรับ จัดท ำทะเบียนรำยกำรต่ำง ๆ เก็บรักษำหลักฐำนกำร

เสียภำษี ค่ำธรรมเนียมและรำยได้อ่ืน ๆ ตรวจสอบควำมถูกต้องกับงำนกำรบัญชี 
8)  งำนลงข้อมูลรำยได้และแผนที่ภำษี ในระบบ Info  
9)  งำนลงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ QGIs  และ ระบบ LTAX 

3000 
10)   งำนทะเบียนพำณิชย์ งำนตรวจสอบงำนพำณิชย์กิจกำรประปำ 
11) งำนธุรกำรเกี่ยวกับงำนจัดเก็บรำยได้และแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
12) ปฏิบัติงำนด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้ำนรำยรับทั้งระบบ 
13) งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

       กรณี นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ 
นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก และนำงสำวณัฐณิชำ  โสภำ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
        2.4.๒ นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน เลขที่
ต ำแหน่ง 27-3-04-4001-002 ปฏิบัติหน้ำที่ 
   1) งำนจัดเก็บรำยได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ จัดเก็บเอง และรำยรับ
เงินโอนทุกประเภท รับเงินรำยได้ทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน ใบน ำส่งรำยได้ พร้อมใบส ำคัญสรุปใบน ำส่ง 
น ำเงินฝำกธนำคำรและแนบหลักฐำนตำมบันทึกข้อควำมน ำส่งรำยได้ประจ ำวัน 
   2) งำนจัดท ำโครงกำรตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
   3) งำนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 
   กรณี นำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ 
นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคน และนำงสำวณัฐณิชำ  โสภำ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
  2.4.3 นำงสำวณัฐณชิำ  โสภำ ต ำแหนง่ ผู้ช่วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได้ มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ดังนี้  

1) งำนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน รวมทั้งรำยกำรรำยละเอียดต่ำง ๆ ของผู้มำช ำระ
ภำษีทุกประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วย และเป็นปัจจุบัน ลงรำยละเอียดให้ถูกต้อง 

2) งำนจัดท ำโครงกำรตำม พ.ร.บ. ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 
3) งำนจัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำภำษีป้ำย ทะเบียนพำณิชย์ ใบอนุญำตต่ำงๆ 
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4)  งำนตรวจสอบกำรโอนเงิน/รับเงินจัดสรรจำกหน่วยงำนที่โอน และตรวจสอบ
ยอดเงินกับธนำคำร เพ่ือรับเงินในระบบ e-laas 

5) งำนจัดท ำงำนพำณิชย์กิจกำรประปำ 
6) งำนลงข้อมูลแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบ QGIs  และ ระบบ 

LTAX 3000  
7) ปฏิบัติงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ด้ำนรำยรับทั้งระบบ 
8) งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

   กรณี นำงสำวณัฐณิชำ  โสภำ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ 
นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคนและนำงสำวสุกัญญำ  บุญงอก ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๒.5  งำนธุรกำร 
         2.5.๑  นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคน   ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน   
เลขที่ต ำแหน่ง     27-3-04-4204-001 มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  งำนสำรบรรณภำยในกองคลัง  
2)  งำนตรวจสอบควำมถูกต้องแฟ้มเสนองำนของส ำนัก/กอง ที่เสนอมำยังกองคลัง 

และแฟ้มที่น ำเสนอผู้บริหำรต่อไป 
3)  งำนแจ้งเวียนหนังสือจำกส ำนักปลัดเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในกองทรำบ 
4)  งำนสำธำรณกุศลของ อบต.และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ขอควำมร่วมมือ 
5)  งำนสวัสดิกำรของกองคลัง 
6)  งำนเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ และอ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนมำติดต่อ

งำนภำยในกองคลัง 
7)  ปฏิบัติงำนด้ำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8)  งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

  กรณี นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ 
นำงสำวกัลยรัตน์  ภักดีก ำจร ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
         2.5.2 นำงสำวกัลยรตัน ์ ภักดีก ำจร  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้  

1)  งำนดูแลรักษำจัดเตรียมให้บริกำรเรื่องสถำนที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอ ำนวย
ควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ 

2)  งำนประชุมและกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำง ๆ 
กรณี นำงสำวกัลยรัตน์  ภักดีก ำจร ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้        

นำงสำวสุวนิต  ทูลประโคน ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

3. กองช่ำง 
นำยกิตติธ์เนศ  สยำมประโคนธนำย ุต ำแหนง่ ผู้อ ำนวยกำรกองชำ่ง ๒๗-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มีหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ควบคุมและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรออกแบบและก่อสร้ำงงำนโยธำ 
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2) กำรวำงโครงกำรส ำรวจวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรออกแบบ วำงผังหลัก 
ออกแบบสถำปัตยกรรม ครุภัณฑ์ และออกแบบงำนด้ำนวิศวกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนควบคุมกำรก่อสร้ำง 

3) ควบคุมกำรเขียนแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำง กำรประมำณรำคำ จัดพิมพ์แบบรูปรำยกำรต่ำง 
ๆ 

4) กำรประกวดรำคำ ท ำสัญญำจ้ำง ควบคุมกำรก่อสร้ำง และตรวจรับงำนงวดเพ่ือเบิก
จ่ำยเงิน พิจำรณำข้อขัดแย้งต่ำง ๆ ในด้ำนงำนออกแบบและก่อสร้ำง ให้บริกำรตรวจสอบแบบรูปและรำยกำร 

5)  เป็นที่ปรึกษำในงำนออกแบบและก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เพ่ือให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องเหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจของประเทศ 

6) ตรวจแบบก่อสร้ำงต่ำง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญำตปลูกสร้ำง 
7) ตรวจทำงแบบก่อสร้ำงด้ำนช่ำงโยธำและอำคำร ควบคุมตรวจสอบงำนโยธำ เช่น สะพำน 

ถนนท่อระบำยน้ ำ ทำงเท้ำ คลอง อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ สวนสำธำรณะ 
8) ส ำรวจข้อมูลกำรจรำจร ส ำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้ำ 

สวนสำธำรณะ 
9) ควบคุมกำรใช้บ ำรุงรักษำเครื่องจักร ยำนพำหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงำนให้

ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
๑0) งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ งำนสัญญำ งำนจัดตกแต่งสถำนที่ ในงำนพิธีท้องถิ่น งำน

รำชพิธี งำนรัฐพิธี 
๑1) เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 
12) แก้ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
๑3) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนด

นโยบำยกำรปฏิบัติงำน 
๑4) พิจำรณำวำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบติดต่อ

ประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัยสั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำปรับปรุงแก้ไข 
ติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

๑5) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
๑6) ควบคุมดูแลงำนผังเมือง 
๑7) ควบคุมดูแลงำนสำธำรณูปโภค 
๑8) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง และ

รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัดส่วนกองช่ำง ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ออกเป็น ๔ งำน ดังนี้ 

๓.๑  งำนก่อสร้ำง 
๓.๑.๑ นำยสมนกึ  เนียมเพ็ชร  ต ำแหนง่ นำยชำ่งเขียนแบบปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-

๓-๐๕-๔๗๐๒-๐๐๑   มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1) งำนออกแบบโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนโยธำ 
2) งำนส ำรวจเพื่อกำรก่อสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ 
3) งำนตรวจทำนแบบรูปรำยกำรต่ำง ๆ 
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4) งำนประมำณรำคำ ตรวจสอบรำคำกลำงงำนโครงกำร 
5) งำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร 
6)งำนตรวจสอบและควบคุมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
7) งำนตรวจสอบและควบคุมตำม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
8) กำรควบคุมงำนตกแต่งสถำนที่ในงำนโครงกำร งำนรัฐพิธี  งำนรำชพิธี 
9) กำรตรวจสอบและควบคุมงำนซ่อมแซมถนน ทำงระบำยน้ ำที่ช ำรุด 
๑0) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกีย่วข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
๑1) ปฏิบัติอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 กรณี นำยสมนึก  เนียมเพ็ชร  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
และรับผิดชอบแทน คือ   นำยกิตติ์ธเนศ  สยำมประโคนธนำยุ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  

 ๓.๒ งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
๓.๒.๑ นำยสมนกึ  เนียมเพ็ชร  ต ำแหนง่ นำยชำ่งเขียนแบบปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-

๓-๐๕-๔๗๐๒-๐๐๑   มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้    
 ๑)  งำนส ำรวจออกแบบทำงด้ำนสถำปัตยกรรม 

๒) งำนวำงโครงกำรส ำรวจวิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรออกแบบทำงด้ำน
สถำปัตยกรรม 

๓) งำนวำงผังเมืองเพ่ือวำงโครงกำรด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 
๔) งำนประมำณรำคำและตรวจสอบรำคำกลำงโครงกำรต่ำงๆ 
๕) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงด้ำนสถำปัตยกรรม 
๖) งำนตรวจสอบและควบคุมอำคำรตำม พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที ่๓ พ.ศ.๒๕๔๕ 
๗)  งำนตรวจสอบและควบคุมตำม พรบ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
๘) งำนควบคุมและกำรวำงโครงสร้ำงโครงกำรต่ำง ๆ 
๙) งำนตรวจสอบและควบคุมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๐) งำนตรวจสอบและควบคุมตำม พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๑๑) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  กรณี นำยสมนึก  เนียมเพ็ชร  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ  นำยกิตติ์ธเนศ  สยำมประโคนธนำยุ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

๓.๓ งำนผังเมือง 
3.3.1 นำยกิตติ์ธเนศ  สยำมประโคนธนำยุ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  เลขที่

ต ำแหน่ง ๒๗-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑) งำนตรวจสอบและควบคุมอำคำรตำม พรบ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๓๕, ฉบับที ่๓ พ.ศ.๒๕๔๕  
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๒) งำนตรวจสอบอำคำรและควบคุมอำคำรตำม พรบ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
๓) งำนตรวจสอบและควบคุมตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔) งำนตรวจสอบและควบคุมตำม พรบ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๕) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  กรณี นำยกิตติ์ธเนศ  สยำมประโคนธนำยุ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำยสมนึก  เนียมเพ็ชร  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

3.4 งำนธุรกำร 
 3.4.1 นำยสมนกึ  เนียมเพ็ชร  ต ำแหนง่ นำยชำ่งเขียนแบบปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๗-

๓-๐๕-๔๗๐๒-๐๐๑   มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
   ๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของส่วนโยธำ 

๒) พิมพ์หนังสือตอบรับ และส่งเอกสำรต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
๓) เก็บเอกสำร และแยกแฟ้มประเภทหนังสือ 
๔) งำนสถิติกำรก่อสร้ำงอำคำร 
๕) จัดท ำบัญชีคุมพัสดุ กำรเบิกจ่ำย และท ำฎีกำ 
๖) ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

  กรณี นำยสมนึก  เนียมเพ็ชร  ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ   นำยกิตติ์ธเนศ  สยำมประโคนธนำยุ  ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

4. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
4.1 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

       4.1.1 นำงศิญำรัตน์  พรหมเอำะ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ต ำแหน่งเลขที่ 27-3-
08-2107-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนำดเล็ก 
หรือ ในฐำนะหัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่ง
รำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ซึ่งมี ลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้ ด้ำนแผนงำน 

2) ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอก
ระบบ และ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริม
ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำคุณภำพเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนใน ท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เป็นไป ตำม
เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด 
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4) ติดตำม เร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือ 
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด 

5) ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ 
ระบบงำนของ หน่วยงำนด้ำนงำนกำรศึกษำที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มี 
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกร และเวลำ ด้ำนบริหำรงำน 

6) จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพ
และ มำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มำตรฐำน
ที่รัฐ ก ำหนดทั้งกำรศึกษำ    ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพ่ือคน พิกำร ผู้
ดอยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ หน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวท ำงำนกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนที่ รับผิดชอบ 

7) วำงแผนและศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลท ำงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปก ำหนด 
นโยบำยด้ำน กำรศึกษำของหน่วยงำนต่อไป 

8) ควบคุมดูแล นิเทศและ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เ พ่ืออ ำนวยกำรให้ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

9) ควบคุมกำรจัดกิจกรรมท ำงำนด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียง และเรื่ อง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพื้นท่ี 

10) ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มี ควำม
จ ำเป็น เร่งด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพ้ืนที่ 

11) ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรวำงแผน ใน
หน่วยงำนที่ รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด 

12) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
จัดท ำรำยงำนผลด ำ เนินงำน ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ 

13) ควบคุมกำรจัดกิจกรรมท ำงำนด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกก ำลังกำย เพ่ือส่งเสริม 
สุขภำพที่ดี ของประชำชนในพื้นท่ี 

14) นิเทศกำรศึกษำและตรวจศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เพ่ือประเมินผลและน ำเสนอกำร
ปรับปรุง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ และระบบต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

15) มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง กับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

16) พิจำรณำอนุมัติอนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุ เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

17) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เกิด ควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 

18) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำร และ
คณะ ท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ ของ
รำชกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
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19) ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำก ำลังของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพ่ือให้กำร ปฏิบัติงำน
สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

20) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับ บัญชำ
เพ่ือให้เกิด ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 

21) ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
นโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22) ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุม้ค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

23) ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  กรณี  นำงศิญำรัตน์  พรหมเอำะ ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงสำวบุหงำ  เชียงรัมย์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
       4.1.2 นำงสำวบุหงำ  เชียงรัมย์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 27 -3 - 08 - 
3803 - 001 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้  

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร  
ท ำงำน ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ 
ได้รับมอบหมำย ดังนี้         

1) ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำ งำนด้ำน
กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำน
กำรศึกษำหลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ  สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  

3) ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกำรยุบ รวม สถำนศึกษำ เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำจัดตั้ง หรือยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

4) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

5) ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ที่
ก ำหนด เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ กำร
จัดกำรศึกษำ  

6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครู  และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำร  
จดักำรศึกษำ  

7) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษ  กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  

8) ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์  วิจัย 
เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

/9) ตรวจสอบ... 
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9) ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร  

10)  ประสำนและร่วมด ำเนินกำรเรื่องกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน  หรือ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
สังกัด  

11)  ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมำณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร  ฯลฯ เพ่ือให้
เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

12) ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพ่ือดูแลให้เด็กใน  ท้องถิ่นมี
กำรเติบโตที่ถูกต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย  

13)  จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ ศำสนำ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซึ่ง มรดกล้ ำ
ค่ำของท้องถิ่น  

14)  ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนกำรศึกษำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

15)  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ  
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

16)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้  เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

17)  ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

18)  จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำร ศึกษำและ 
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำง ทั่วถึง  

19)  ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้ค ำแนะน ำปรึกษำ  เบื้องต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป  

20)  ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำ 
เกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนว
ทำงกำรเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป  

21)  เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ กำร
แนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

22)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบ  สำรสนเทศที่
เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร พิจำรณำ
ก ำหนดนโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 
 23) ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป ได้แก่ กำรรับ – ส่งหนังสือ กำร
ลงทะเบียน รับหนังสือ กำรร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรบันทึกข้อมูล กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  

/และกำรพิมพ์ิ... 
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และกำรพิมพ์เอกสำร จดหมำย และหนังสือรำชกำรต่ำงๆ กำรเตรียมกำรประชุม เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งำน 
ต่ำง ๆ ด ำเนินไปด้วยควำมสะดวกเรียบร้อยตรงตำมเป้ำหมำยมีหลักฐำนตรวจสอบได้  

24) จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ  สะดวกต่อ
กำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร  

25) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลำปฏิบัติรำชกำร รำยชื่อ พนักงำน ข้อมูล
จ ำนวนบุคลำกร เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อกำร  ค้นหำส ำหรับใช้
เป็นหลักฐำนตรวจสอบได้  

26) ตรวจสอบ และสอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำร หนังสือ และจดหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำเอกสำรทั้งหมดมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และปรำศจำกข้อผิดพลำด  

27) จัดท ำและแจกจ่ำย ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือแจ้ง
ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องรับทรำบ หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไป  

28) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ของหน่วยงำน เช่น กำรจัดเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุ
ครุภัณฑ์ กำรจัดท ำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุครุภัณฑ์ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมี
ควำมพร้อมใช้งำนอยูเ่สมอ  

29) กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เช่น เอกสำรตรวจรับรองมำตรฐำน และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ เพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  

30) จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้กำร ประชุม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีหลักฐำนในกำรประชุม  

31) จัดเตรียม และด ำเนินกำรผลิตเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม กำรฝึกอบรม
สัมมนำ นิทรรศกำร และโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้เอกสำรที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตรงต่อเวลำ  

32) ปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เช่น จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือเปิดเผย ตำม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  

33) อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อ และประสำนงำนกับทุกส่วนงำนของหน่วยงำน  ในเรื่องกำร
ประชุม และกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ และ
บรรลุวัตถุประสงค์  

34) ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์  งำนงบประมำณ 
งำนประชำสัมพันธ์ และงำนประชุม เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพสูงสุด  

35) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำในเบื้องต้นแก่บุคลำกร ประชำชน ผู้ที่มำติดต่อ และ หน่วยงำน
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  

36) ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  

37) ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป  
38) ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  
39) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/กรณี... 
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  กรณี  นำงสำวบุหงำ  เชียงรัมย์   ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้
ปฏิบัติและรับผิดชอบแทน คือ นำงศิญำรัตน์  พรหมเอำะ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

 4.2 งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4.2.1 นำงสำวชมมนำ  เตือประโคน  ครู ค.ศ. ๑ (เลขที่ต ำแหนง่ 31-2-0472)  และนำงสำวอ ำ

พร  ชะมำประโคน ปฎิบัติหนำ้ที่ดแูลเด็กเลก็  เป็นผูช้ว่ย  ประจ ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กอบต.ตะโกตำพิ   มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน 
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๒ ขวบ 5 เดือน - ๒ ขวบ ๑๑ เดือน 
2) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ทรำบ 

โดยทันท ี
3) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4) หน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
6) มีหน้ำที่อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
7) มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
8) มีหน้ำที่จัดท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน  
9) มีหน้ำที่จัดหำ / ผลิตสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  

10)  มีหน้ำที่จัดท ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  
11)  มีหน้ำที่ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน  
12)  มีหน้ำที่พัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี  
13)  มีหน้ำที่ประเมินกำรพัฒนำผู้เรียน  
14)  มีหน้ำที่จัดท ำงำนธุรกำรในชั้นเรียน  
15)  มีหน้ำที่รวบรวมผลงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 
16) มีหน้ำที่สังเกต และบันทึกกำรเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็ก 

เพ่ือที่จะได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ และ
วิธีกำร แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

17) มีหน้ำที่จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒนำเด็กทุกด้ำน 
ทั้งภำยในอำคำร และนอกอำคำรเรียนให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรของเด็ก 

18) ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน รับและส่งเด็กกลับบ้ำน ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.00 น. ตำมตำรำงเวรประจ ำวัน 

19) มีหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรน ำเงินรำยได้ไปใช้ในสถำนศึกษำฯ 

/20) ปฏิบัติงำน... 
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20) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที ่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

21) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
22) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
23) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
24) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน

ตำมศักยภำพ  
25) ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
26) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
27) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4.๒.2 นำงดำรุณี  ส ำอำงค์  ครู ค.ศ. ๑ (เลขที่ต ำแหน่ง 31-2-0159) และนำงสำวขวัญฤดี  
บุญสุขปฏิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก  เป็นผู้ช่วย  ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ตะโกตำพิ  มีหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน 
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๓ ขวบ - ๓ ขวบ 11 เดือน 
2) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ทรำบ 

โดยทันท ี
3) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
6) มีหน้ำที่อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
7) มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
8) มีหน้ำที่จัดท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน  
9) มีหน้ำที่จัดหำ / ผลิตสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  
10) มีหน้ำที่จัดท ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  
11) มีหน้ำที่ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน  
12) มีหน้ำที่พัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี  
13) มีหน้ำที่ประเมินกำรพัฒนำผู้เรียน  
14) มีหน้ำที่จัดท ำงำนธุรกำรในชั้นเรียน  
15) มีหน้ำที่รวบรวมผลงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 

/16) มีหน้ำที่... 
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16) มีหน้ำที่สังเกต และบันทึกกำรเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็ก 
เพ่ือที่จะได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ และ
วิธีกำร แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

17) มีหน้ำที่จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒนำเด็กทุกด้ำน 
ทั้งภำยในอำคำร และนอกอำคำรเรียนให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรของเด็ก 

18) ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน รับและส่งเด็กกลับบ้ำน ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.00 น. ตำมตำรำงเวรประจ ำวัน 

19) มีหน้ำที่ เป็นเจ้ ำหน้ำที่ พัสดุของศูนย์ พัฒนำเด็กเล็กด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรน ำเงินรำยได้ไปใช้ในสถำนศึกษำฯ 

20) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที่ หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

21) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
22) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
23) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
24) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำม

ศักยภำพ  
25) ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
26) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
27) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4.๒.3 นำงสำวสุพิชชำ  หำสุข  ปฎิบัติหน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก  และนำงนุชชนก  ลีประโคน ปฏิบัติ
หน้ำที่ดูแลเด็กเล็ก  เป็นผู้ช่วย  ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำตร   มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน 
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ครูประจ ำชั้นอนุบำล ๒ ขวบ 5 เดือน - 3 ขวบ ๑๑ เดือน 
2) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ทรำบ 

โดยทันท ี
3) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
4) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5) มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
6) มีหน้ำที่อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
7) มีหน้ำที่จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
8) มีหน้ำที่จัดท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน  

/9) มีหน้ำที่... 
9) มีหน้ำที่จัดหำ / ผลิตสื่อนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน  



๓๑ 
 

10) มีหน้ำที่จัดท ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  
11) มีหน้ำที่ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครองและชุมชน  
12) มีหน้ำที่พัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี  
13) มีหน้ำที่ประเมินกำรพัฒนำผู้เรียน  
14) มีหน้ำที่จัดท ำงำนธุรกำรในชั้นเรียน  
15) มีหน้ำที่รวบรวมผลงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับ 
16)    มีหน้ำที่สังเกต และบันทึกกำรเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ของเด็ก 

เพ่ือที่จะได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะน ำไปสู่กำรค้นหำสำเหตุ และ
วิธีกำร แก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที 

17)   มีหน้ำที่จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมในกำรพัฒนำเด็กทุกด้ำน 
ทั้งภำยในอำคำร และนอกอำคำรเรียนให้สะอำด มีควำมปลอดภัย และเหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรของเด็ก 

18)   ปฏิบัติหน้ำที่ครูเวรประจ ำวัน รับและส่งเด็กกลับบ้ำน ตลอดจนดูแลควำมเรียบร้อย
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๖.00 น. ตำมตำรำงเวรประจ ำวัน 

19)   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีกำรที่ หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

20)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
21)  ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
22)  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
23)  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำม

ศักยภำพ  
24)  ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
25)  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
26)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกมีงำน
หรือรำชกำรพิเศษและจ ำเป็นต้องปฏิบัติเป็นกำรำเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมก ำลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วย
ปฏิบัติงำนรำชกำรพิเศษหรือด ำเนินกำรให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละงำนศึกษำงำนและ
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของงำนหรือส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงำนแทนกันได้ ในกรณีที่
เจ้ำหน้ำที่เรื่องไม่อยู่หรือไม่อำจปฏิบัติงำนได้และหำกมีปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ทรำบทุกระยะ                      

  ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   30  ตุลำคม 2562 
 

( นำยนรินทร์  เรือนประโคน ) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพิ 


