
 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

ที ่ 12/ ๒๕65 
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลยม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
--------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการ
แก้ไขปรับปรุงค าสั่งการมอบหมายงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลยมให้เป็นปัจจุบัน 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล                     
พ.ศ. 2558  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2558 และ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของ
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2558  ลงวันที่  4 กันยายน  2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร -
ส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2558  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2558  จึงมอบหมายงานภายในองค์การบริหาร -               
ส่วนต าบลยม ดังนี้ 

(๑)  ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลยม  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.๑  นายธนา  ไชยสลี  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบ
นโยบายหรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมายหรือค าสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  โดยให้มีผู้
เหลือ  ดังนี้ 
  1)  นายณรงค์พันธ์  ใหม่ไชย ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ล าดับที่  1 
  2)  นายกฤษฎา  สุยะตา ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ล าดับที่  2 
  3)  นางธนากร  ธนะตา ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
 1.2  นายวิจารย์   เชียงหนุ้น   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยม                          
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 25-3-00-1101-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.2.1  ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลยม ก าหนด
แนวทาง แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยม และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลยม ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยม  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยม 
  1.2.2  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลยม รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
  1.2.3  ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย 
สั่งการ ควบคุมการท างานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ปรับปรุง ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

/1.2.4  ตรวจสอบ... 
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  1.2.4  ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด              
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  1.2.5  ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพ                     
งานสาธารณสุข  งานส่งเสริมการเกษตร  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติ การและการพาณิชย์                
งานการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  และงานกิจการสภา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น 
  1.2.6  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
พิจารณาวางแผนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/
สัมมนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2.7  ควบคุมดูแลงานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล 
  1.2.8  ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2.9  งานกิจการสภา ตลอดจนเอกสารต่างๆ และรายงานการประชุมสภา 
  1.2.10 งานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3  นายเสกสรร  วรรณงาม  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยม                       
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 25-3-00-1101-002   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.3.1  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมการท างานแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง ปรับปรุง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ โดยการมอบหมายของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.3.2  ควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์การ -
บริหารส่วนต าบลยม  ตลอดจนบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รองจากปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลยม 
  1.3.3  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานปลัด รองจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลยม เช่น  งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพ  
งานสาธารณสุข  งานส่งเสริมการเกษตร  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการและการพาณิชย์                   
งานการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  และงานกิจการสภา  ดังนี้ 
    1  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่อง
น าเสนอผู้บริหาร 
    2.  ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    3.  งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราช
ต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 
    4.  ควบคุม ดูแลงานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    5.  ควบคุมงานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
    6.  ควบคุม ดูแลงานบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย  
และเลื่อนระดับ 
    7.  ควบคุมดูแลงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

/1.3.4  รับผิดชอบ... 
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 1.3.4  ควบคุมดูแลงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 1.3.5  ปฏิบัติงานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
 1.3.6  รับผิดชอบ ดูแล แก้ไขปัญหา และประสานงาน เป็นที่ปรึกษา ตลอดจน             
เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ ในต าบลจ านวน ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ , 
บ้านหนอง หมู่ที่ ๗ , บ้านพร้าว หมู่ที่ ๘ , บ้านน้ าไคร้ หมู่ที่ ๙ และบ้านนานิคม หมู่ที่ ๑๐ เพ่ือรับทราบปัญหา
ความต้องการและตอบข้อปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน 
 1.3.7  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒)  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการด ารง
ต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  (๓)  ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหา 
  ๓.๑  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  เรื่องเก่ียวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
  -  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  เรื่องท่ีต้องรายงานอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  -  เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของนายก อบต. 
  -  เรื่องเก่ียวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหรือยกเลิก แก้ไข 
  -  เรื่องซ่ึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นเป็นปัญหาหรือเป็นกรณีนายกองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลพบว่าเป็นปัญหา 
  -  เรื่องซ่ึงกฎหมายก าหนดให้นายกองค์การบริหารสวนต าบลมีอ านาจ 
  -  เรื่องท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๒  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  เรื่องท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของ 
  -  รัฐบาลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพัฒนา 
  -  เรื่องท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของปลัด อบต. 
  -  เรื่องซ่ึงหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้อ านาจบังคับบัญชา 
  -  เรื่องในหน้าที่ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.3  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  ก ากับ ควบคุม ดูแลงานในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้มีการ
ตรวจสอบ คัดกรองเอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ด าเนินการกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของส านักงานปลัด โดยยกเว้นงานทางการเงิน  
  -  ให้เป็นผู้รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา ประสานงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบ ใน
ต าบลจ านวน ๕ หมู่บ้าน คือ บ้านเสี้ยว หมู่ที่ ๖ , บ้านหนอง หมู่ที่ ๗ , บ้านพร้าว หมู่ที่ ๘ , บ้านน้ าไคร้ หมู่ที่ ๙ 
และบ้านนานิคม หมู่ที่ ๑๐ โดยให้มีการลงพ้ืนที่ และเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนเชื่อมกับฝุายปกครอง เพ่ือ
รับทราบปัญหาความต้องการและตอบข้อปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
  4.  นางสาวมลิยา  ภูผาอินทร์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                    
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  เลขที่ต าแหน่ง 25-3-01-2101-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

/4.1  เป็นผู้ควบคุม... 
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 4.1 เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด  
ควบคุมดูแลและแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับ งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน  งานสังคมสงเคราะห์  งาน
ส่งเสริมอาชีพ  งานสาธารณสุข  งานส่งเสริมการเกษตร  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการและการ
พาณิชย์  งานการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  และงานกิจการสภา รวมทั้งก ากับ และเร่งรัดการปฏิบัติงานใน
ส านักงานปลัดให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการ  

 4.2  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

 4.3  ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณางานอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอล 

 4.4  ปฏิบัติงานควบคุมภายใน 
 4.5  ปฏิบัติงานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูลผู้บริหาร  ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลยม 
 4.6  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4.7  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่รับผิดชอบ 

ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการประจ าในส่วนราชการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
 5.  นางสาวณันช์ธณัฏฐ์  ไชยปัญญา  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 25-3-01-3102-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 5.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีหัวหน้าส านักปลัด อบต. ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 

 5.2  งานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ  การ
ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและการสรรหาพนักงานจ้าง การเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพ 

 5.3  งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 5.4  งานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  3  ปี 
 5.5  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในระบบจัดเก็บปกติและระบบสารสนเทศ 
 5.6  งานปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 5.7  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษา

ต่อ การขอรับทุนการศึกษา 
 5.8  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.9  งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
 5.10 งานบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล 

  
/5.11  งานระบบ...   
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  5.11  งานระบบทะเบียนข้อมูลบุคลากรการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลพนักงาน

ส่วนต าบล 
  5.12 งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.13 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 6.  นางสาวอรัญญา  ค าปัน  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  
25-3-01-4101-๐๐๑  มีความรับผิดชอบดังนี้ 
    6.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณต่าง ๆ  เช่น  ร่าง โต้ตอบ การรับ- 
ส่งหนังสือ จัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ และเรื่องน าเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    6.2  งานเลขานุการและช่วยงานกิจการสภา จัดเตรียม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกิจการสภา 
 6.3  งานร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
 6.4  จัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของส านักงานปลัด 
 6.4  งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยม 
 6.5  งานเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมการลา 
 6.6  งานรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ 
 6.7  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
 6.8  ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุส านักงาน ประจ าวันของส านักปลัด 
 6.9  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7.   นางกัลยาณี  สุขโข  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 7.1  ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณต่าง ๆ  เช่น  ร่าง โต้ตอบ การรับ - ส่ง
หนังสือ จัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ และเรื่องน าเสนอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7.2  ช่วยปฏิบัติงานนิติการ 
 7.3  ช่วยปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 7.4  งานการประชุมผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดท ารายงานการประชุมเสนอ
ผู้บริหาร 
 7.5  ช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูลผู้บริหาร  ตลอดจนสมาชิกสภา -
องค์การบริหารส่วนต าบลยม 
 7.6  งานเลขานุการและช่วยงานกิจการสภา จัดเตรียม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานของกิจการสภา 
 7.7  ช่วยงานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
 7.8  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 8.  นายสมศักดิ์  พรมวังขวา พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์                   
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 8.1  ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กง-8319  
 8.2  ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน กง-8319 

 
/8.3  จัดท าทะเบียน... 
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 8.3  จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8319    
 8.4  รับ – ส่ง  หนังสือภายในและนอกสถานที่ 
 8.5  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  9.  นายศักดิ์ชัย  ขุนไกร  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 9.1  เปิด – ปิด และดูแลความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน 
 9.2  งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดรอบ ๆ อาคาร

ส านักงาน และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 9.3  งานดูแล  บ ารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคารส านักงาน 
 9.4  งานซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น 
 9.5  งานดูแลรักษา จัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ 
  9.6  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานนโยบายและแผน 
 1.  นางอัจฉราวรรณ  อินไชย  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง 25-3-01-3103-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.1 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.2 งานจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม 
  1.3  งานจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  1.4 งานอนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
  1.5  งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.6  งานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.7  งานจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  1.8 งานจัดท าแผนปฏิบัติงานราชการ 
  1.9 งานจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี 
  1.10 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. นางสาวพีรดา  อุทรักษ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 2.1  งานจัดท าแผนชุมชน 
 2.2  ช่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  2.3  ช่วยงานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม 
  2.4  ช่วยงานจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  2.5  ช่วยงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
  2.6  ช่วยงานจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  2.7  ช่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานราชการ 
  2.8  ช่วยงานจัดท าแผนพัฒนา 5 ปี 
  2.10 งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น e-plan, Info, E-Report, ITA   
 

/2.10  งานบันทึกข้อมูลต่างๆ... 
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  2.10 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานสังคมสงเคราะห์ 
 1. นางสาวชัญญา  ศิริกันไชย  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง                  
25-3-01-3801-001 รักษาราชการแทน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.1 งานส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ  
 1.2 งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
 1.3  งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้ด้อยโอกาส  คนชรา ผู้ปุวยเอดส์ และผู้พิการ 

 1.4  งานสวัสดิการเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและกลุ่มต่างๆ 
 1.5  งานฝึกอบรมอาชีพ 

 1.6 งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ 
 1.7  งานส่งเสริมทุนอาชีพ 
 1.8  เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมเก่ียวกับเด็ก กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.9  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. นางสาวพีรดา  อุทรักษ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ   
เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 2.1 ช่วยเหลืองานบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อคนชรา ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ 
 2.2 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1. นางสาวสุทธิพรรณ์  จันต๊ะยอด  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
เลขที่ต าแหน่ง  25-3-01-3601-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 1.1  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 1.2  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 1.3  งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 1.3  งานการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาล 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1.4  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  นายสุวัฒน์  โสภาวรารัตน์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 25-3-01-4805-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 2.1 งานฉีดวัคซีนสุนัข แมว 
 2.2 งานควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 2.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2.4  งานการศึกษา วิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาทางวิชาการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
 2.5  งานกู้ชีพ – กู้ภัย (OTOS) 
 2.6  ส่งเสริมงานด้านการปศุสัตว์ 
 2.7  บันทึกข้อมูล e-plan เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2.7  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

/งานส่งเสริมการเกษตร... 
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  งานส่งเสริมการเกษตร 
1.  นายสุวัฒน์  โสภาวรารัตน์  ต าแหน่งเจ้ าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 25-3-01-4805-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1  งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 1.2  งานส่งเสริมการเกษตร 
 1.3  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.  นายสุวัฒน์  โสภาวรารัตน์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 25-3-01-4805-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1  งานอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.2  งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการ
ทางกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย  
วาตภัย  ภัยแล้ง  ฯลฯ 
 1.3  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.4  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
 1.3  งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.4  งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ 
 1.5  งานกู้ภัยต่าง ๆ 
 1.6 งานกิจการ อปพร. 
 1.7  งานเว็บไซต์หน่วยงาน 
  2.  นายศักดิ์ชัย  ขุนไกร  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งภารโรง เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 
 2.1  ช่วยเหลืองานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การขับรถบรรทุกน้ าในการขนส่ง
น้ า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
 2.1  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานนิติการและการพาณิชย์ 
  1.  นายวิจารย์  เชียงหนุ้น ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง เลขที่ต าแหน่ง 25-3-
00-1101-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1  จัดท าร่างข้อบังคับต าบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 1.2  งานด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 1.3  งานด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
 1.4  งานคดีปกครองและคดีอ่ืนๆ  
 1.5  งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับต าบล ก่อนการ
บังคับใช้ 

/1.6  งานที่มีปัญหา... 
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 1.6  งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 1.7  งานให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตีความ ตอบข้อหารือและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
 1.8  งานให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  
 1.9  งานส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 1.10  งานนิติกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  นางสาวมลิยา  ภูผาอินทร์  ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักปลัด) 
เลขที่ต าแหน่ง 25-3-01-2101-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 2.1  งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 2.2  ช่วยงานให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 
 2.3  ช่วยงานส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 2.4 งานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ 
 2.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานกิจการสภา 
1. นายวิจารย์  เชียงหนุ้น ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง เลขที่ต าแหน่ง 25-3-

00-1101-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.1  ให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 1.2  งานอ านวยการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการสภา 
 1.3  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. นางอรัญญา  สมจิตร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 25 -3-01-

4101-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 2.1 ช่วยเหลือจัดเตรียม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานของกิจการสภา 
 2.2 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  นางกัลยาณี  สุขโข พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 3.1 ช่วยเหลือจัดเตรียม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานของกิจการสภา 
 3.2  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กองคลัง... 
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(๕) กองคลัง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

5.1. นางสุรีพร  ไชยสลี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น เลขท่ีต าแหน่ง 25-
3-04-2102-๐๐๑ มีหน้าที่พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน
คลังที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ 
งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิก
เงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการ
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดหน่วย
การคลังได้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การท ารายงานการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบหลักการเลี่ยงภาษี แนะน าวิธีการปฏิบัติงานพิจารณา
เสนอแนะการเพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการ
เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการรักษาเงิน 
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของหน่วยงาน และในงานควบคุมงบประมาณดังนี้ 

๑. การน าฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแล้วมาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบว่ามี
เงินหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมดให้แจ้งส านักปลัดด าเนินการโอนเงินก่อน
เบิกจ่าย ขอส าเนาใบโอนและส าเนารายงานการประชุมเก็บใส่แฟูมไว้ ๑ ชุด 

๒. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายที่จ่ายออกไปหรือไม่ และ
ประสานงานกับพัสดุว่าโครงการแต่ละโครงการมี เงินงบประมาณของการ
ด าเนินงาน หรือสามารถท าสัญญาได้กรณีท่ีประกาศ และเปิดซองแล้ว 

๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝุายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  งานการเงิน 
1.1 นางสาวณัฎฐ์ชญา ค าหว่าง ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญ

การ เลขที่ต าแหน่ง 25-3-04-3201-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ 

– ส่งเงิน  , คณะกรรมการรับเงิน 
๒. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุป

ใบน าส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน 
พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

 
 
 

/3.  การรับเงิน... 
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๓. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด  ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ค่าอาหารเสริม  (นม) ค่าอาหารกลางวัน , ค่าเบี้ยเลี้ยงชีพ , ค่าอุปกรณ์
กีฬา , ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว , ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน , ค่าเช่า
บ้านบุคลากรถ่ายโอน , ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท , ออกใบเสร็จ ท าใบ
น าส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี 

๔. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงิน
อุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง , ภาษีมูลค่าเพ่ิม , เงิน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , 
ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล , ค่าธรรมเนียมปุาไม้ , ค่าภาคหลวงแร่ ,  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service 
Banking 

๕. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขฎีกา วันที่รับใบเบิก และน าส่งให้
งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

๖. น าฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตาม
เอกสารที่แนบ) 

๗. การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม,เงินค่าใช้จ่าย ๕% , เงิน
สวัสดิการธนาคารออมสิน,เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานด าเนินการ 
ภายในก าหนดเวลาไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

๘. การน าเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
๙. การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร 
๑๐. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่,ลายมือชื่อ,ใน

ใบเสร็จรับเงิน,ใบส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ 
ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 

๑๑. การจัดท าฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงิน
สะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

๑๒. การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
จัดท าส าเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินส าเนาแยกแฟูมไว้
ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไป 
โดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือ
ด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

๑๓. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล , ค่าเช่าบ้าน , ค่าจ้างเหมา
บริการ , ค่าเล่าเรียนบุตร , เงินส ารองจ่าย , ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการหลังจากรับฎีกาเงินจากส านักส่วนต่าง ๆ  

๑๔. ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น 
หรือขออนุมัติจัดท ารายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 

๑๕. การจัดท าเวรบริการประชาชนประจ าเดือนภายในวันที่ ๒๕ ของทุก
เดือน 

๑๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๗. /2.  งานการบัญชี... 
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2.  งานการบัญชี 
2.1 นางสาววรนิษฐา  จึงวัฒนา ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 25-3-04-4201-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการ
ปฏิบัติมีดังนี้ 

๑. รับใบน าส่งเงินจากงานการเงินน ามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงิน
รายรับ 

๒. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดพัฒนาน ามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบ
ผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ ) แล้วน ามาลงทะเบียนเงิน
รายรับ 

๓. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงินเสนอ
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

๔. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/
เลือกท าตามแบบ จ.ส. ๐๒ ภายในก าหนดเวลา จนกวา่จะเสร็จสิ้น
โครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 

๕. การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่ 
๕.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคาร

ให้ถูกต้องตรงกัน 
๕.๒ ทะเบียนคุมรายจ่ายตามางบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสด

จ่ายและStatement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

๕.๓ ทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาตรวจสอบเงินสดรับและส าเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 

๕.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกันกับสมุดเงินสดจ่าย
และบัญชีแยกปะเภทให้ถูกต้องตรงกัน 

๕.๕ จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด ๖% ค่าใช้จ่าย ๕% และเงินนอก
งบประมาณทุกประเภท ได้แก่ งบถ่ายโอน,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงิน
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้านบุคลากร/เงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 

๕.๖ จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับ
เงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่นดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอน
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้ผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 

 
 
 
 

/6. จัดท ารายงาน... 



- 13 – 
 

๖. จัดท ารายงานต่าง ๆ ได้แก่ 

๖.๑ การจัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร ต้องตรงกับรายงานสถานการเงินประจ าวัน,รายงานเงิน
รับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจ่ายเงินสด,กระดาษท า
กระทบยอด,รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจาก
เงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ ,กระดาษท าการรายจ่ าย 
งบประมาณรายจ่ายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย 
และเงินสดประจ าเดือนงบทดลองประจ าเดือน 

๖.๒ การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ 
ปิดบัญชี จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ ,  

 งบทรัพย์สิน , งบเงินสะสม , งบหนี้สิน , งบทดลองก่อนและหลัง
ปิดบัญชี 

๗. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ 
๗.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุก

ปี 
๗.๒ รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงาน

ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน,งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจ
ชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

๗.๓ รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ 
เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนมกราคม,เมษายน,กรกฎาคม
,ตุลาคม) 

๗.๔ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (เงินฝากประจ าทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากออม
ทรัพย์) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม,มิถุนายน,กันยายน และธันวาคม โดย
จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 

๗.๕ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน
,ธันวาคม  

๗.๖ รายงานเศรษฐกิจรากฐานก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 
๗.๗ รายงาน GPP 

๘. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

 3.1 นางสาววรนิษฐา  จึงวัฒนา ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 25-3-04-4201-๐๐๑  เป็นผู้รับผิดชอบ มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการ
ปฏิบัติมีดังนี้ 
 
 

/1.  จัดเก็บรายได.้.. 
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๑. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลยมจัดเก็บเอง   และเงินโอน

ทุกประเภทรับเงินได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ 
โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัด 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น ามารวมในใบน าส่งเงิน ก่อนส่ง
ให้งานการเงิน กรณีเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคารและ
ส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 

๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการ รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้
มาช าระค่าภาษ ีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ท า ให้ เ ป็ นปั จ จุ บั นมี ก า รจ าหน่ า ยชื่ อลู กหนี้  ล ง เล่ มที่  เ ล ขที่ 
ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับ
เงิน 

๓. งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี  นัด
ประชุมจัดท ารายงานการประชุม,จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก 
ล็อค ตามแผนที่ภาษี  เพื่อก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 

๔. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการ
ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง 

๕. จัดท าทะเบียนควบคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บ ารุงท้องที่ ภาษีปูาย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

๖. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน 
๗. จัดท า ภทบ. ๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% 

เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

๘. งานจัดท าทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
๙. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    4.1 นางสาวจิราพร   ค าแสน  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่
ต าแหน่ง 25-3-04-3204-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางวิลาวัลย์  ค าแสน ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เป็นผู้ช่วย หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียน เบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

๒. จดัท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบ ผด.๑,ผด.๒,ผด.๓ ,ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ใน
ฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

 
 

/3.  ด าเนินการ... 
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๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบ

พัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้อง
ด าเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ทราบด้วย 

๔. จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การ
ยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบก าหนดคืน 

๕. แต่งตั้ งคณะกรรมการจ าหน่วยพัสดุกรณีมี พัสดุที่ ไม่ ใช้ หรือเลิก 
เสื่อมสภาพและสูญหาย ไม่สามารถใช้การและจ าหน่ายออกบัญชีหรือ
ทะเบียน 

๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  (๖) กองช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภคและงาน   
ผังเมือง 
   1. ให้ นายพิเชษฐ์  สุรีย์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ระดับต้น เลขท่ีต าแหน่ง 
25-3-05-2103-001 มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการท างานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของส่วนโยธา ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

- ควบคุมงานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินในที่
สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่ง
สาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า 

- ควบคุมงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน ถมดินตาม พ.ร.บ.
ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 10 

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขอ
อนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้อง
ตามแบบท่ีได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 

- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 2. นางสาวพัทธนันท์  วรจักรพลังกร  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่
ต าแหน่ง 25-3-05-4701-001 โดยมี นายณัฐพงษ์ มีบุญ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  เป็นผู้ชว่ยมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

- งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน ถมดินตาม พ.ร.บ.ขุด
ดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 – 10 
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- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการ

ก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่น
ขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้าง
ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงาน
งบประมาณ 

- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งาน
ระบายน้ า งานประปา งานไฟฟูาสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารุงรักษาคู
คลองท่อระบายน้ า ท าการส ารวจพื้นที่และโครงการปูองกันน้ าท่วมขัง แผนโครงการ
บ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ า และแผนการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ าให้มีความพร้อมที่
จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง 
การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างเขื่อน สร้างท านบ 

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อนทดน้ า 
- งานข้อมูลก่อสร้าง 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมอาคารก่อสร้าง 
- งานออกแบบและบริการข้อมูล 
- งานประมาณกิจการประปา 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

(๗) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. นายทวีศักดิ์  บูรพาวิจิตรนนท์  ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เลขที่
ต าแหน่ง  25-3-08-2107-๐๐๑  เป็นผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ดังนี้ 

- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการท างานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- งานวางแผนงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และ

การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร แบบเรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง 
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- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานบริหารทั่วไป 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท้องถิ่น 
- งานประเพณี ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

๒. นางนงคราญ  ค าแสน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
  4.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณต่าง ๆ เช่น งานเกี่ยวกับการรับ -ส่ง

หนังสือ และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 4.2 งานเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอ่ืน ๆ  ของ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 4.3 งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดการประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 4.4 ช่วยเหลืองานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 

  4.5 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.  นางพัฒนาพร   พรมวังขวา ต าแหน่งครู (ค.ศ.2) เลขท่ีต าแหน่ง 25-3-08-2209-

844 , นางสาวจิราพันธ์ มะโนปีน ต าแหน่งครู (ค.ศ.2) เลขท่ีต าแหน่ง 25-3-08-2209-846 , นางปพิชญา  
ชาวน่าน  ต าแหน่งครู (ค.ศ.2) เลขที่ต าแหน่ง 25-3-08-2209-847 , นางสาวนนัทิชา  ต๊ะผัด  ต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต าแหน่ง 25-3-08-2209-848 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลยม โดยมีนางปวีณา บัวอ่ิน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก และนางกีรติกาญจน์ 
ขัดค า พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย 

4.  นางนันทวัน  อินต๊ะวิน  ต าแหน่งครู (ค.ศ.2)  เลขท่ีต าแหน่ง 25-3-08-2209-
845 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสี้ยว  โดยมีนางประทุมทอง  ค าแสน พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ช่วย 
 

  โดยให้ผู้มีรายนามดังกล่าวมาข้างต้นมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติ

หน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการครบทุ กด้าน
 ตามวัย 
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