
 
 
 

คําสั่งองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่...614..../2562 

เรื่อง  มอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบของสํานักปลัดองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
--------------------------------------    

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก$ไข
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร$างแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารงานบุคคลใน
องค�การบริหารส�วนตําบล ข$อ 9 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัด) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 
2545 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด�วนที่สุด ท่ี มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2549 โดยกําหนดงานและหน$าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างในสํานักงานปลัด เพื่อให$
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

มอบหมายให$ นายสุมาณู   จุฑา พนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง ปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล        
(นักบริหารงานท�องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน�ง 74-3-00-1101-001 ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลบ$านด�าน เปBนหัวหน$าและผู$บังคับบัญชาพนักงานส�วนตําบล ลูกจ$างประจํา และพนักงานจ$าง รองจากนายก
องค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงมีหน$าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลส�วนราชการภายในองค�การบริหารส�วนตําบล 
บ$านด�าน ซ่ึงประกอบด$วย สํานักปลัด กองคลัง กองช�างและกองสวัสดิการสังคม ให$เปBนไปตามนโยบายที่นายก
องค�การบริหารส�วนตําบล สั่งการท่ีสอดคล$องกับนโยบายของจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลรวมท้ังอํานาจ
หน$าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค�การบริหารส�วนตําบลมอบหมาย โดยการปฏิบัติงานของ    
สํานักงานปลัดมีการแบ�งงานต�าง ๆ ดังนี้ 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
มอบหมายให$นายรุ�งเรือง  ใจเปGHย ตําแหน�ง หัวหน$าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต$น)เลขที่

ตําแหน�ง 74-3-01-2101-001  เปBนหัวหน$า โดยมี(1)นายชัยรัตน�  อินขํา ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-3102-001 (2)นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย ตําแหน�ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  
ปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-01-3103-001 (3) นายสรวิชญ�  เงินดวง ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-01-0808-001 (4)นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ ตําแหน�ง เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-4101-001 (5) นายชัยวัฒน�  เหยือกเงิน พนักงานจ$างท่ัวไป ตําแหน�ง คนงาน
ปฏิบัติงานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย(6)นายอเนก นุอินทร� พนักงานจ$างทั่วไป ตําแหน�งคนงานขับ            
รถบรรทุกนํ้า  (7)นายไพรัตน�  วาฤกษ�ดี  พนักงานจ$างทั่วไป ตําแหน�ง นักการภารโรง (8)นายสมัย  รอดฝุPน 
พนักงานจ$างท่ัวไปตําแหน�ง คนงานท่ัวไป (9)นางสาวชินพัณณ�  จันสวัสดิ์  พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง 
พนักงานขับรถยนต� (10) นางสาวจิราภรณ�  แสนด�าน  จ$างเหมาบริการ (11) นายสน่ันชัย  เตชะภู จ$างเหมา
บริการเปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 
   1.1 ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแก$ไขปRญหาข$อขัดข$องในการปฏิบัติงานต�าง ๆ  
ของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างของสํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
 
 

/1.2 ควบคุมดูแล... 
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   1.2 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ$าง ซ่ึงอยู�ในความรับผิดชอบของสํานัก/ส�วนต�าง ๆ ภายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
   1.3 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างซ่ึง
อยู�ในความรับผิดชอบของสํานัก/กองต�าง ๆ ภายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 

1.4 งานการพาณิชย� งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ� 
1.5งานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย การทะเบียน การศึกษาการเลือกตั้ง 
1.6 งานศูนย�บริการประชาชน 
1.7  งานเก่ียวกับทําเร่ืองติดต�อกับหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 
1.8 งานเก่ียวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตาม 

คําสั่งหัวหน$าส�วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีต$องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและบริหาร 
1.9 งานดําเนินการรับเรื่องร$องเรียนและร$องทุกข� 

     1.10 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 
 

ในกรณีที่นายรุ�งเรือง  ใจเปGHย  ตําแหน�ง หัวหน$าสํานักปลัด ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติ 
หน$าที่ได$ให$นายชัยรัตน�  อินขํา  ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ และนางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย  ตําแหน�ง
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

งานบริหารงานทั่วไป(งานบรหิารงานบุคคล) 
มอบหมายให�นายชัยรัตน
  อินขํา ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ เลขที่ตําแหน�ง 74-3-

01-3102-001 เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ ตําแหน�ง เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-01-4101-001 (2)นายสนั่นชัย  เตชะภู จ$างเหมาบริการ เปBนผู$ช�วยซ่ึงมีหน$าท่ีดังน้ี 

1.1 งานการพัฒนาบุคลากร เช�น การฝSกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส�วนตาํบลและ
พนักงานจ$างของทุกสํานัก/ส�วนภายในองค�การบริหารส�วนตาํบลบ$านด�าน 

1.2 งานเก่ียวกับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ�และเครื่องราชต�างๆ ของพนักงานส�วนตําบล , 
ลูกจ$างประจาํ ,คณะผู$บริหาร, สมาชิกสภา อบต. 

1.3 งานทะเบียนประวัติ นายกองค�การบริหารส�วนตําบล ผู$ช�วยผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบล 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ$างทุกคนภายใน
องค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 

1.4  งานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปG ของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$าง
ทุกคน 

1.5 งานบรรจุแต�งตั้ง โอน ย$าย เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส�วนตําบลและพนักงาน
จ$างทุกคน 

  1.6 งานควบคุมดูแลความรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต�าง 
  1.7 การจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผ�อนประจําปG และการลาอ่ืน ๆ 

1.8 งานขออนุมัติปรับปรุงตําแหน�งและอัตรากําลัง 
  1.9 งานสอบแข�งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
  1.10 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่นายชัยรัตน�  อินขํา  ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ไม�อยู�หรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย  ตาํแหน�ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน$าที่แทน 
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งานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) 
มอบหมายให�  นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง  เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน              

เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-4101-001 เปBนหัวหน$าและโดยมี (1) นางสาวจิราภรณ�  แสนด�าน จ$างเหมาบริการ          
(2)นายสน่ันชัย  เตชะภู จ$างเหมาบริการ  เปBนผู$ช�วย มีหน$าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

1.1 งานสารบรรณ เช�น ควบคุมการรับ– ส�งหนังสือเก็บและค$นเอกสาร ร�าง โต$ตอบ ประมวลรายงาน 

1.2 ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีเพื่อใช$ในการจัดงานต�าง ๆ 
1.3 งานเก่ียวกับการ รับส�ง ลงทะเบียน แยกประเภทหนังสือ  จัดส�งหนังสือ เอกสาร ให$หน�วยงานที่

เก่ียวข$อง 
1.4 งานเก่ียวกับการเก็บและค$นหาหนังสือกรอกแบบฟอร�ม และร�างหนังสือ โต$ตอบตรวจทานความ

ถูกต$องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ�และคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และคัดลอกลงรายการต�าง ๆ 

1.5 งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให$บริการเร่ืองสถานที่   วัสดุอุปกรณ�   การติดต�อ  และอํานวย ความ
สะดวกในด$านต�างๆ 

1.6 งานเลขานุการ และการประชุมคณะผู$บริหารและพนักงานส�วนตําบลเจ$าหน$าท่ี 
1.7 งานสาธารณกุศลของ อบต.  และหน�วยงานต�าง ๆ ที่ขอความร�วมมือ 
1.8 งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
1.9 งานเก่ียวกับการเลือกตั้งท่ัวไป 
1.10 งานจัดทําคําสั่งและประกาศของ อบต. 
1.11 งานกิจการสภา อบต. 
1.12 งานข$อมูลข�าวสาร 
1.13 งานบริการต$อนรับ งานรัฐพิธีต�าง ๆ 
1.14 งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไม�อยู�หรือไม�สามารถ

ปฏิบัติหน$าที่ได$ให$  นายชัยรัตน�  อินขํา   ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปฏิบัติหน$าที่แทน  

2.งานนโยบายและแผน 
มอบหมายให� นางสาวภัททิรา  พันธุ
พิชัย  ตําแหน�ง นักวิเคราะห
นโยบายและแผนปฏิบัติการ                   

เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-3103-001  เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นายสนั่นชัย  เตชะภู จ$างเหมาบริการ                
(2)นางสาวจิราภรณ�  แสนด�าน จ$างเหมาบริการ เปBนผู$ช�วยซ่ึงมีหน$าท่ีดังน้ี 

2.1 งานจัดทําแผนการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลและแผนพัฒนาตําบลประจําปGต�าง ๆ ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 

2.2 งานจัดทําข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปG และข$อบัญญัติต�าง ๆ 
2.3 งานขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตามข$อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปG 
2.4 งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
2.5 งานด$านวิชาการระบบข$อมูลข�าวสาร ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ�ต�าง ๆ ขององค�การ

บริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
2.6 งานพัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียวขององค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
2.7 งานเสนอแนะและให$คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ 
2.8 งานจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปGของ อบต. และงบประมาณรายจ�ายเพิ่มเติม 
 

/2.9 งานประชาสัมพันธ�... 
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2.9 งานประชาสัมพันธ� และบริการข$อมูลข�าวสาร 
2.10 งานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
2.11 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย  ตําแหน�ง เจ$าหน$าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน ไม�อยู�หรือไม�
สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายชัยรัตน� อินขํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 3.งานกฎหมายและคดี 

มอบหมายให$นายรุ�งเรือง  ใจเปGHย ตําแหน�ง หัวหน$าสํานักปลัด  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-2101-
001 เปBนหัวหน$า และ (1)นายชัยรัตน�  อินขํา ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคล  เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-01-3102-
001  (2)นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง เจ$าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-4101-
001  เปBนผู$ช�วยซ่ึงมีหน$าที่ดังนี้  

3.1 จัดทําร�างข$อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตาํบล ระเบียบที่เก่ียวข$องขององค�การบริหารส�วนตาํบล 
3.2 งานดําเนินการรับเร่ืองร$องเรียนและร$องทุกข� 
3.3 งานจัดทําทะเบียนคุมงานเก่ียวกับเร่ืองร$องเรียนและร$องทุกข�ต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล 

ด$านดําเนินการทางคดีแพ�งและคดีอาญาทางวินัยของพนักงานส�วนตาํบล และพนักงานจ$าง 
3.4 งานตรวจสอบความถูกต$องของการขออนุมัติดําเนินการตามข$อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลก�อน

การบังคับใช$ 
3.5 งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่นายรุ�งเรือง  ใจเปGHย  ตําแหน�ง หัวหน$าสํานักปลัด ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติ 
หน$าท่ีได$ให$(1)นายชัยรัตน�  อินขํา  ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (2)นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย 
ตําแหน�งนักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ (3)น.ส.สุพรรณี  อนันตเมฆ ตําแหน�ง เจ$าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 

4.งานป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มอบหมายให� นายรุ�งเรือง  ใจเปABย ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-

2101-001  เปCนหัวหน�าและโดยมี (1)นายชัยรัตน�  อินขํา  ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ          
เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-3102-001 (2) นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย ตําแหน�ง นักวิเคราะห�นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-3103-001 (3)นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง เจ$าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-01-4101-001  (4)นายชัยวัฒน�  เหยือกเงิน พนักงานจ$างทั่วไป      
ตําแหน�ง คนงานปฏิบัติงานปLองกันฯ (5)นายอเนก  นุอินทร�  พนักงานจ$างท่ัวไป ตําแหน�งคนงานขับรถบรรทุกน้ํา  
ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้4.1 งานอํานวยการงานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.2  งานช�วยเหลือและฟZHนฟูผู$ที่ได$รับสาธารณภัย 
4.3 งานรักษาความสงบเรียบร$อยภายในพื้นท่ีองค�การบริหารส�วนตาํบลบ$านด�าน 
4.4 งานจัดทําแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.5 งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการ 
      ปLองกันบรรเทาและระงบัสาธารณภัยต�างๆ 
4.6 งานช�วยเหลือ สงเคราะห�ผู$ประสบเหตุภัยพิบัติ อาทิเช�น  ภัยแล$ง ภัยหนาว อุทกภัย  เปBนต$น 
4.7 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่นายรุ�งเรือง  ใจเปGHย  ตําแหน�ง หัวหน$าสํานักปลัด ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ 
(1)นายชัยรัตน� อินขํา ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (2)นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัยตําแหน�ง  
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ปฏิบัติหน$าที่แทน 

/งานกิจการสภา อบต.... 
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5. งานกิจการสภา อบต. 

  มอบหมายให� นางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             
เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-4101-001 เปBนหัวหน$า  และโดยมี (1)นายสนั่นชัย  เตชะภู จ$างเหมาบริการ             
(2)นางสาวจิราภรณ�  แสนด�าน  จ$างเหมาบริการ เปBนผู$ช�วย มีหน$าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

5.1 งานระเบียบกฎหมายข$อบังคับเก่ียวข$องกับกิจการสภา 
5.2 งานจัดการประชุม อํานวยการและประสานงานกิจการสภา 
5.3 จัดทํารายงานการประชมุองค�การบริหารส�วนตําบล 
5.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ีนางสาวสุพรรณี  อนันตเมฆ  ตําแหน�ง เจ�าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไม�อยู�หรือไม�

สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายชัยรัตน�  อินขํา ตําแหน�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ปฏิบัติหน$าที่แทน 
6. งานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

มอบหมายให�  นายสรวิชญ
  เงินดวง  ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน�ง
74-3-01-0808-001 เปBนหัวหน$า  โดยมี (๑)นางสุมาพร  ม�วงโมทย�  ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-
01-2226-113 (๒)นางสาวชมภูนุช แสงสว�าง ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1 เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-2226-086          
(3)นางสาวชนิศา  อรุณรักษ� พนักงานจ$างท่ัวไป ตําแหน�ง ผู$ดูแลเด็กเปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าที่ ดังนี้ 

6.1 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน$าท่ี การบริหารและวิชาการ        
งานการเงิน  งานพัสดุ  งานถ�ายโอนโรงเรียน  พิจารณาศึกษาวิเคราะห�ทําความเห็นเสนอแนะ
และดําเนินการปฏิบัติงานบริหาร การศึกษาที่ต$องใช$ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการ
ต�าง ๆ เก่ียวกับงานการศึกษาหลายด$าน 

6.2 งานสํารวจความต$องการและปRญหาทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา งานวิจัย
ทางการศึกษา งานให$บริการทางการศึกษาทั่วไปด$วยการนิเทศให$คําปรึกษาแนะนําปRญหาทาง
วิชาการ งานประสานการดําเนินงานด$านวิชาการกับหน�วยงานอ่ืนที่เก่ียวข$อง 

6.3 งานด$านแผนงานโครงการงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินการต�างๆ 
รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซ่ึง
จะต$องวางแผนงานด$านต�าง ๆ ให$การปฏิบัติงานของกองการศึกษาได$ปฏิบัติงานอย�างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบ การประเมิน การทําประเมินผลการใช$จ�ายเงิน
งบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก$ไขศึกษาวิเคราะห�เก่ียวกับรายได$รายจ�าย เพื่อประกอบการ
พิจารณาวิเคราะห�งบประมาณรายรับรายจ�าย 

6.4 กําหนดรายจ�ายของหน�วยงานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ�ายเงินตามฏีกาต�าง ๆตรวจสอบการ
เบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ� การจัดซ้ือจัดจ$าง ร�วมเปBนคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย 
เช�น คณะกรรมการตรวจการจ$าง เปBนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข$อมูลทางด$าน
การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก$ไขปRญหาการปฏิบัติงานเปBนต$น  การจัดฝSกอบรม 

6.5 ให$คําปรึกษาแนะนํา ตอบปRญหาชี้แจงเก่ียวกับงานในหน$าท่ี  เข$าร�วมประชุมในคณะกรรมการ
ต�าง ๆ ตามท่ีได$รับการแต�งตั้ง เข$าร�วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนของ อบต. 

6.6 งานบริหารงานบุคคลบุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับการบรรจุ แต�งตั้ง เลื่อนข้ันเงินเดือน 
และงานสวัสดิการอ่ืน ๆ ทางการศึกษาของพนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ$าง 

6.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีนายสรวิชญ�  เงินดวง  ตําแหน�ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติ

หน$าที่ได$ให$นางสาวภัททิรา  พันธุ�พิชัย  ตําแหน�ง นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
/มอบหมาย... 
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มอบหมายให�(๑) นางสุมาพร ม�วงโมทย
 ตําแหน�ง ครู คศ.1 เลขที่ตําแหน�ง 74-3-01-6600-
215  เปBนหัวหน$าโดยมี (1)นางสาวชนิศา  อรุณรักษ� พนักงานจ$างท่ัวไป ตาํแหน�ง ผู$ดูแลเด็กเปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าที่ 
ดังนี้ 

1. รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดําเนินงานในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$
เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค�ของศูนย�พัฒนา      
เด็กเล็ก 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย�พัฒนา    
เด็กเล็ก เช�น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส�งเสริมและพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กทุกด$านอย�างต�อเนื่อง 

3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู$ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 

4. จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
บุคลากรของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และส�งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กให$มีการ
พัฒนาอย�างต�อเน่ือง 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู$ การส�งเสริมการเรียนรู$ และการพัฒนาผู$เรียนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ประสานความร�วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
7. เปBนผู$แทนของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในกิจการท่ัวไป และประสานเครือข�ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส�งเสริมการเรียนรู$ของผู$เรียน ด$วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสําคัญ 
9. จัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู$เรียนให$มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู$เรียน 
11. ประสานความร�วมมือกับผู$ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร�วมกันพัฒนาผู$เรียนตามศักยภาพ 
12. ศึกษาวิเคราะห� วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู$เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียน การสอนให$มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
13. งานบริการข้ึนพาหนะรถตู$รับ –  ส�งเด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ$านด�าน 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได$รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ี นางสุมาพร  ม�วงโมทย� ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$ 

นางสาวชมภูนุช  แสงสว�าง ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน$าที่แทน 
   

มอบหมายให�นางสาวชมภูนุช แสงสว�าง พนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง ครู คศ.1 เลขที่ตําแหน�ง 
74-3-01-6600-216 เปBนหัวหน$าโดยมี  (1)นางสาวชนิศา  อรุณรักษ� พนักงานจ$างทั่วไป ตําแหน�ง ผู$ดูแลเด็ก 
(2)นางอภิญญา  พรมเพ็ชร  พนักงานจ$างเหมาเปBนผู$ช�วย ปฏิบัติหน$าที่ฝPายศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก มีหน$าที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 

1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและส�งเสริมการเรียนรู$ของผู$เรียนด$วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสําคัญ 

2. จัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู$เรียนให$มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
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3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู$เรียน 
5. ประสานความร�วมมือกับผู$ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร�วมกันพัฒนาผู$เรียนตามศักยภาพ 
      ทํานุบาํรุง ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล�งเรียนรู$ และภูมิปRญญาท$องถ่ิน 

6. ศึกษาวิเคราะห� วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู$เรียน เพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนให$มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7. งานบริการข้ึนพาหนะรถตู$รับ – ส�งเด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ$านด�าน 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวชมภูนุช   แสงสว�าง   ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ 
ให$นางสุมาพร  ม�วงโมทย�  ตาํแหน�ง  ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

มอบหมายให� นายชัยวัฒน
  เหยือกเงิน พนักงานจ�างทั่วไป ตําแหน�ง คนงานปฏิบัติงานป@องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เปBนผู$ช�วยปฏิบัติหน$าที่สํานักปลัด อบต. มีหน$าที่และความรับผิดชอบ   ดังน้ี 

1. งานปLองกันและระงับอัคคีภัย 
2. งานวิเคราะห�และพิจารณา  ทําความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมท้ังดําเนินการด$าน

กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปLองกันและระงับอัคคีภัย ธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช�น 
อุทกภัย วาตภัย 

3. งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปLองกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต�างๆ 

4. งานจัดทําแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. งานฝSกซ$อมและดําเนินการตามแผน 
6. งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร 
7. งานกิจการและการฝSกอบรมอาสาสมัครปLองกันภัยฝPายพลเรือน (อปพร.) 
8. งานขับรถกู$ชีพ กู$ภัยเพื่อช�วยเหลือผู$ประสบความเดือดร$อนและกิจกรรมต�าง ๆของ อบต. 
9. งานช�วยเหลือ สงเคราะห�ผู$ประสบเหตุภัยพิบัติ อาทิเช�น  ภัยแล$ง ภัยหนาว อุทกภัย เปBนต$น 
10. งานช�วยเหลือในการบํารงุ รักษา ซ�อมแซมระบบประปา ไฟฟLา ถนน เปBนต$น 
11. งานจัดสถานท่ีกิจกรรมต�าง ๆ เช�น จัดตั้งเวที โต̂ะ เก$าอ้ี เต็นท� เปBนต$น 
12. งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

 

ในกรณีท่ี นายชัยวัฒน�   เหยือกเงินตําแหน�ง  คนงานปฏิบัติงานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม�อยู�
หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$ นายเอนก  นุอินทร� ตําแหน�ง  คนงานขับรถบรรทุกน้ําปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

มอบหมายให� นายเอนก  นุอินทร
 พนักงานจ�างทั่วไป ตําแหน�ง คนงานขับรถบรรทุกนํ้า        
เปBนผู$ช�วยปฏิบัติหน$าท่ีสํานักปลัด อบต. มีหน$าท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. งานจัดทําแผนปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค� และงานขับรถกู$ชีพ กู$ภัยเพื่อช�วยเหลือผู$ประสบภัยและเพื่อใช$   
    ในกิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต. 
3. งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปLองกัน 
    บรรเทาและระงับสาธารณภัยต�างๆ 
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4. งานช�วยเหลือ สงเคราะห�ผู$ประสบเหตุภัยพิบัติ อาทิเช�น  ภัยแล$ง ภัยหนาว อุทกภัย  เปBนต$น 
5. งานช�วยเหลือในการบํารุง รักษา ซ�อมแซมระบบประปา ไฟฟLา ถนน เปBนต$น 
6. งานจัดสถานที่กิจกรรมต�าง ๆ เช�น จัดตั้งเวที โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� เปBนต$น 
7. งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

 

ในกรณีที่ นายเอนก  นุอินทร� ตําแหน�ง คนงานขับรถบรรทุกนํ้า ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่
ได$ให$ นายชัยวัฒน�  เหยือกเงิน ตําแหน�ง  คนงานปฏิบัติงานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

มอบหมายให�นายสมัย  รอดฝุLน  พนักงานจ�างทั่วไป ตําแหน�ง คนงานทั่วไป เปBนผู$ช�วยปฏิบัติ
หน$าที่สํานักปลัด อบต. มีหน$าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. งานเก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  การดูแลรักษาบริเวณท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบล 
2. เป_ด – ป_ด สํานักงาน ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 
3.  ดูแลทรัพย�สินของทางราชการมิให$สูญหาย 
4.  รับ-ส�งหนังสือในเขตตําบล ส�วนราชการ อาทิเช�น อําเภอ จังหวัด 
5.  จัดเตรียมสถานที่สําหรับการประชุมและกิจกรรมต�าง ๆ 
6.  ดูแลตกแต�ง ตัดหญ$าต$นไม$ บริเวณอาคารที่ทําการและศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ$านด�านท้ังหมด 
7. งานช�วยเหลือขับรถกู$ชีพ กู$ภัย,ขับรถยนต�ส�วนกลาง เพื่อช�วยเหลือผู$ประสบภัยและเพื่อใช$ใน

กิจกรรมต�าง ๆ 
8. งานฉีดพ�นกําจัดวัชพืช และฉีดพ�นหมอกควันกําจัดยุง 
9. งานจัดสถานที่กิจกรรมต�าง ๆ เช�น จัดตั้งเวที โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� เปBนต$น 
10. งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

 

ในกรณีที่ นายสมัย  รอดฝุPน  ตําแหน�ง คนงานทั่วไป ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$     
นายชัยวัฒน�  เหยือกเงิน ตําแหน�ง  คนงานปฏิบัติงานปLองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน$าท่ีแทน 

 

มอบหมายให� นางสาวชนิศา อรุณรักษ
 พนักงานจ�างทั่วไป ตําแหน�ง ผู�ดูแลเด็ก เปBนผู$ช�วยปฏิบัติ
หน$าที่สํานักปลัด อบต. มีหน$าที่และความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. จัดอบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู$เรียนให$มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 
2. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
3. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช�วยเหลือผู$เรียน 
4.  ดูแลรับผิดชอบศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ให$มีความสะอาด เรียบร$อย ถูกสุขอนามัย 
5.  อบรม เลี้ยงดูเด็กเล็กให$มีพัฒนาการตามวัย ทั้งทางด$านร�างกาย อารมณ� และจิตใจสังคมและด$าน

สติปRญญา 
6.งานบริการข้ึนพาหนะรถตู$รับ – ส�งเด็กของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ$านด�าน 
7. งานทําความสะอาดบริเวณศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ$านด�าน เช�น ห$องเรียน , ห$องน้ํา 
8. งานเตรียมอุปกรณ�เรียน การสอน เพื่อใช$เปBนสื่อการเรียนการสอน 
9. งานช�วยเหลืองานต$อนรับ งานรัฐพธิี กิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต. 
10.  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวชนิศา  อรุณรักษ� ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$  นางสุมาพร  ม�วงโมทย�  

ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1  ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
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มอบหมายให� นางสาวชินพัณณ
   จันสวัสดิ์  พนักงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�ง พนักงานขับ
รถยนต
 เปBนผู$ช�วยปฏิบัติหน$าท่ีสํานักปลัด อบต. มีหน$าท่ีและความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1. งานขับรถยนต�ส�วนกลาง เพื่อใช$ในส�วนราชการขององค�กร 
2. ดูแลทําความสะอาดรถท้ังภายในและภายนอก 
3. ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว�าใช$งานได$ดี เตรียมความพร$อมในการขับข่ียานพาหนะ 
4. ขับรถรับ – ส�งหนังสือราชการ การเบิกจ�าย ฝากเงิน และเพื่อใช$ในกิจกรรมของ อบต. 
5. ขับรถรับ – ส�งบุคลากรเพือ่ไปประชุมส�วนราชการ 
6. งานช�วยเหลือขับรถกู$ชีพ กู$ภัย เพื่อช�วยเหลือผู$ประสบภัยและเพื่อใช$ในกิจกรรมต�าง ๆ 
7. งานช�วยเหลืองานต$อนรับ งานรัฐพธิี กิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต. 
8. งานจัดสถานที่กิจกรรมต�าง ๆ เช�น จัดตั้งเวที โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� เปBนต$น 
9. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ี นางสาวชินพัณณ�   จันสวัสดิ์   ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ นายชัยวัฒน�   

เหยือกเงิน  ตําแหน�ง  คนงานปฏิบัติงานปLองกันฯ  และนายเอนก  นุอินทร� ตําแหน�ง คนงานขับรถบรรทุกน้ํา 
ปฏิบัติหน$าที่แทน 
 

ให$ผู$ท่ีได$รับมอบหมายมีหน$าที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร�งครัดตามระเบียบอย�าให$
เกิดความบกพร�องเสียหายแก�ราชการได$ หากมีปRญหาอุปสรรคให$รายงานหัวหน$าสํานักงานปลัดทราบทันที          
เพื่อวินิจฉัยดําเนินการแก$ไขและรายงานให$ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลและนายกองค�การบริหารส�วนตําบล
ทราบต�อไป 

   
ทั้งน้ี ตั้งแต�วันท่ี 2 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 เปBนต$นไป 

 

          สั่ง  ณ วันท่ี....4.....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 

     (ลงชื่อ)   
      (นายธวชั   คลังกรณ�) 
     นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คําสั่งองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่...615.../2562 

เรื่อง  มอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบของกองคลังองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
-------------------------------------- 

   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก$ไข
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร$างแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารงานบุคคลใน
องค�การบริหารส�วนตําบล ข$อ 9 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัด) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 
2545 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด�วนที่สุด ท่ี มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2549 โดยกําหนดงานและหน$าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างในกองคลัง  เพื่อให$เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

มอบหมายให$ นางธนิดา  บุญนิตย� ตําแหน�ง ผู$อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต$น)  
เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-04-2102-001  เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล
และพนักงานจ$างในกองคลัง  มีหน$าท่ีพิจารณา ศึกษา วิเคราะห�ทําความเห็นเสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงาน
บริหารงานคลังที่ต$องใช$ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต�าง ๆ เก่ียวกับงานคลังหลายด$าน เช�น งานการคลัง 
งานการเงินและบัญชีงานจัดเก็บรายได$ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห�งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู$ 
งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต$องเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
ทรัพย�สินท่ีมีค�าและหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต�าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุป
เหตุผลการปฏิบัติงานต�าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต$องวางแผนงานด$านต�าง ๆ ให$การปฏิบัติงาน
ของหน�วยงานสังกัดส�วนการคลังได$ปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล 
การทํารายงานการประเมินผลการใช$จ�ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก$ไขศึกษาวิเคราะห�เก่ียวกับรายได$
รายจ�ายจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห�ประมาณการรายรับ รายจ�าย กําหนดรายจ�ายของหน�วยงานเพื่อให$
เกิดการชําระภาษีและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ อย�างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงาน
พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล�งท่ีมาของรายได$ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต�าง ๆ ตรวจสอบ
การเบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ� การจัดซ้ือจัดจ$าง ร�วมเปBนกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย เช�น กรรมการรักษาเงิน
เปBนกรรมการตรวจการจ$าง เปBนการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข$อมูลทางด$านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก$ไข
ปRญหาการปฏิบัติงาน เปBนต$น การจัดฝSกอบรมและให$คําปรึกษาแนะนํา ตอบปRญหาชี้แจง เก่ียวกับงานในหน$าท่ี เข$า
ร�วมประชุมในคณะกรรมการต�าง ๆ ตามที่ได$รับแต�งตั้งเข$าร�วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผน ให$เปBนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการต�าง ๆ ที่เก่ียวข$อง ดังน้ี 

1. งานการเงิน 
มอบหมายให� นางธนิดา  บุญนิตย
  ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองคลัง   เลขที่ตําแหน�ง 74-3-04-

2102-001 เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นางสาวจีรนันท�  คํามามูล  พนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง เจ$าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน  เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-04-4201-001 (2)นางสาวศิริพร  ฟRนอ$น พนักงานจ$างตามภารกิจ
ตําแหน�ง ผู$ช�วยเจ$าพนักงานการเงินและบัญชี เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าที่ ดังนี้ 

 
/การจัดทําคําสั่งแต�งตั้ง… 
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1.1 การจัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ-ส�งเงินฝากธนาคาร 

คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจําวัน 
1.2 การตรวจสอบการรับเงินรายได$จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได$ ตามใบนําส�งและใบสรุปนําส�ง

เงินตรวจสอบให$ตรงกับใบเสร็จรับเงินและฝากธนาคารทุกวัน พร$อมท้ังส�งใบนําส�งเงินให$งาน
การเงินและบัญชีลงบัญชี 

1.3 การรับเงินจัดสรรจากท$องถ่ินจังหวัด ได$แก�เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค�าอาหารเสริม(นม) ค�าอาหาร
กลางวัน ค�าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ ค�าอุปกรณ�กีฬา ค�าติดตั้งหอกระจายข�าว ค�าหนังสือพิมพ�ประจํา
หมู�บ$าน ค�าเช�าบ$านบุคลากรถ�ายโอน ค�าก�อสร$างทางหลวงชนบท ออกใบเสร็จ ทําใบนําส�งเงินให$
งานการเงินและบัญชี 

1.4 การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ได$แก� เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
ลดช�องว�างทางการคลัง ภาษีมูลค�าเพิ่ม เงินค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค�าธรรมเนียมน้ําบาดาล ค�าธรรมเนียมปPาไม$ ค�าภาคหลวงแร� ค�าภาคหลวง
ป_โตรเลียมที่โอนผ�านธนาคาร โดยใช$บริการ Self-Service Banking 

1.5 การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต�าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันท่ีรับใบเบิก และนําส�งให$งานควบคุม
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

1.6 นําฎีกาที่งานการเงินและบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต�าง ๆ 
1.7 การนําส�งเงินภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย เงินประกันสังคม เงินค�าใช$จ�าย 5%  เงินกู$สวัสดิการธนาคาร        

ออมสิน เงินสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานดําเนินการภายในกําหนดเวลาไม�เกินวันท่ี 10 ของทุก
เดือน 

1.8  การนําส�งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปG 
1.9  การโอนเงินเดือนพนักงานเข$าธนาคาร 
1.10 การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ�ายเงิน ได$แก� วันท่ี ลายมือชื่อ ใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงิน 

ใบสําคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจ�าย ใบแจ$งหนี้ ใบส�งของ ต$องประทับตราตรวจถูกต$อง 
1.11 การจัดทําฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฏีกาเงินสะสมพร$อมทั้งรายละเอียด    

ต�าง ๆ ให$ครบถ$วน 
1.12 การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค ลงรายละเอียดต�าง ๆ ให$ครบถ$วน จัดทําสําเนาคู�ฉบับและตัว

จริงให$เก็บไว$ในฎีกาเบิกเงิน สําเนาแยกแฟLมไว$ต�างหาก 1 ฉบับ ติดตามประสานให$ผู$มีสิทธิรับ
เงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต$องไม�เกิน 15 วัน หลังจากผู$มีอํานาจลงนามในเช็คแล$ว หรือ
ดําเนินการออกไปจ�ายให$เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

1.13 การเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล ค�าเช�าบ$าน ค�าจ$างเหมาบริการ ค�าเล�าเรียนบุตร         
เงินสํารองจ�าย ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการไม�ควรเกิน 5 วันทําการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงิน
จากสํานัก/ส�วนต�าง ๆ 

1.14 ดําเนินการเบิกตัดปGโครงการที่ดําเนินการไม�ทันในปGงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดทํา
รายจ�ายค$างจ�ายตามแบบที่กําหนด 

1.15 การจัดทําเวรบริการประชาชนประจําเดือน  ภายในวันท่ี 25 ขอทุกเดือน 
1.16 งานอ่ืน ๆ ท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นางธนิดา  บุญนิตย� ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$ นางสาวจีรนันท�  คํามามูล   
ตําแหน�ง  เจ$าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 

 
/2. งานการบญัชี... 
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2. งานการบญัชี 

มอบหมายให�นางสาวจีรนันท
  คํามามูล พนักงานส�วนตําบล ตําแหน�ง  เจ�าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหน�ง 74-3-04-4201-001 เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นางสาวศิริพร ฟRนอ$น 
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยเจ$าพนักงานการเงินและบัญชี (2)นางสาวพรรณราย  พรมพิลา พนักงาน
จ$างเหมาบริการ  ซ่ึงมีหน$าที่ ดังน้ี 

1.11 รับใบนําส�งจากงานการเงินนาํมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
1.12 ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได$รับมาจากสํานักงานท$องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ� นํามา

ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผ�านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนเงินต�าง ๆ) 
แล$วนํามาลงทะเบียนเงินรายรับ 

1.13 การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ-จ�ายเงิน และเสนอให$คณะกรรมการ
เก็บรักษาและผู$บริหารทราบทุกวัน 

1.14 รายงานการรับจ�าย เงินอุดหนุนท่ัวไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ�ายโอน/เลือกทําตามแบบ  
จ.ส. 02 ภายในกําหนดเวลา จนกว�าจะเสรจ็สิ้นโครงการทกุวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

1.15 การจัดทําทะเบียนคุมต�าง ๆ ได$แก� 
1.15.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให$ถูกต$องตรงกัน 
1.15.2 ทะเบียนคุมรายจ�ายตามงบประมาณตรวจสอบกับเ งินสดรับ และสํา เนา

ใบเสร็จรับเงินให$ถูกต$อง 
1.15.3 ทะเบียนคุมเงินคํ้าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับ และสําเนาใบเสร็จรับเงินให$

ถูกต$อง 
1.16  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ�าย และบัญชีแยกประเภทให$ถูกต$อง

ตรงกัน 
1.17  จัดทําทะเบียนคุม ส�วนลด 6% ค�าใช$จ�าย 5% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได$แก�        

งบถ�ายโอน เงินผู$ดูแลเด็ก เงินค�าอาหารกลางวัน ค�าอาหารเสริม (นม) ค�าเช�าบ$านบุคลากร/เงิน
ภาษี หัก ณ ท่ีจ�าย ลงรับและตัดจ�ายให$เปBนปRจจุบัน 

1.18  จัดทําใบผ�านรายการบัญชีท่ัวไป ทุกคร้ังที่มีการรับเงินท่ีได$ได$รับเงินเปBนเงินสดเปBนเงินโอน         
ต�าง ๆ เช�น ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เงินรับโอนจากกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ทําให$ใบ
ผ�านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการตัดบัญชี 

1.19 จัดทํารายงานต�าง ๆ ได$แก� 
1.19.1 การจัดทํารายงานประจําเดือน ได$แก� งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต$องตรงกับ  

รายงานสถานะการเงินประจําวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับ
จ�ายเงินสด กระดาษทําการ กระทบยอด รายจ�ายตามงบประมาณ (รายจ�ายรายรับ) 
จ�ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษทําการรายจ�ายงบประมาณรายรับจริง 
ประกอบงบทดลองและรายงานรับจ�าย และเงินสดประจําเดือนงบทดลองประจําเดือน 

1.19.2 การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือสิ้นปGงบประมาณ ได$แก� ป_ดบัญชี จัดทํางบ
แสดงผลการดําเนินงานจ�ายจากรายรับ งบทรัพย�สิน งบเงินสะสม งบหน้ีสิน งบทดลอง
ก�อนและหลังป_ดบัญชี 

 
 
 

/1.20การจัดรายงาน… 



-4- 
1.20 การจัดรายงานที่ต$องส�งตามกําหนดเวลา ได$แก� 

1. รายงานการใช$จ�ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปG 
2. รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันท่ี 10 ของ

เดือนตุลาคม 
3. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 

ของเดือน (มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม) 
4. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ�การเกษตร (เงินฝากประจํา

ทุกส้ินเดือน) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร  
(เงินฝากออมทรัพย�) ทุกสิ้นเดือน มีนาคม กันยายน และธันวาคม โดยจัดทําใบผ�าน
รายการบัญชีทั่วไป 

5. ปรับดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทุกส้ินเดือนมิถุนายน ธันวาคม 
6. รายงานเศรษฐกิจรากฐานก�อนวันที่ 20 ของทุกเดือน 
7. รายงาน GPP 
8. งานอ่ืน ๆ ที่ได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวจีรนันท�  คํามามูล   ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ นางสาวศิริพร  ฟRนอ$น  
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง  ผู$ช�วยเจ$าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� 
มอบหมายให�นางสาวผกามาศ  สฤษดิกุล ตําแหน�ง เจ�าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

เลขที่ตําแหน�ง เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นางอัญชลี เชื้อผาเต�า พนักงานจ$างตามภารกิจตําแหน�ง ผู$ช�วยเจ$าพนักงาน
จัดเก็บรายได$ (2)นายเจนศิริ  ไสวดี  พนักงานจ$างเหมา เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

3.1 จัดเก็บรายได$ที่องค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�านจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได$ ออกใบเสร็จรับเงินพร$อมทั้งนําไปส�งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับการเงินเร่ืองการรับโอน
เงินต�างจังหวัดและกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน นํามารวมในใบส�งเงินก�อนส�งให$งานการเงิน 
กรณีรับเงินสดหรือเช็คต�างจังหวัดก�อนนําฝากธนาคารและส�งหลักฐานให$งานการบัญชีเพื่อจะใช$
สอบยันให$ตรงกัน 

3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต�าง ๆ ของผู$มาชําระค�าภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ให$ถูกต$องครบถ$วนและทําให$เปBนปRจจุบันมีการจําหน�ายชื่อลูกหน้ี ลงเล�ม เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชําระเงินในทะเบียนลูกหน้ีทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน 

3.3 งานประเมินจัดเก็บรายได$การแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํารายงานการ
ประชุม จัดทํารายละเอียดแบ�งโซน บล็อก ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปG 

3.4 จําหน�ายลูกหนี้ค$างชําระออกจากบัญชีเร�งรัดการจัดเก็บรายได$มีการติดตามทวงหน้ีจากลูกค$า
โดยตรง 

3.5 จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ค�าภาษี ได$แก� ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท$องที่ภาษีปLายกิจการค$า
น�ารังเกียจและเปBนอันตรายต�อสุขภาพ ลูกหนี้ค�าน้ําประปา 

3.6 งานเร�งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจาํเดือน เช�น ค�าน้าํประปา ค�าขยะให$หมดไป โดยไม�มี
ค$างหรือมีรายการต$องตัดมาตรนํ้าก็ให$ดําเนินการตามข้ันตอน พร$อมทั้งรายงานหน้ีค$างชําระ 

3.7  จัดทํา ภบท. 19 บัญชี งบหน$า และงบรายละเอียดค�าส�วนลด 6% เปBนประจําทุกเดือน พร$อม
ท้ังตรวจสอบกับงานการเงินให$ถูกต$องตรงกัน 
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3.8  งานจัดทําทะเบียน ผท.1,2,34,5,6 
3.9  งานอ่ืนๆ ที่ได$รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ี นางสาวผกามาศ  คํามามูล ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$  นางสาวจีรนันท�           

คํามามูล  ตําแหน�ง  เจ$าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

4. งานทะเบียนทรัพย
สินและพัสดุ 
มอบหมายให� นายธนภัทร  ภัทรมหาสกุล ตําแหน�ง เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน�ง

74-3-04-4203-001  เปBนหัวหน$า และมี (1)นางวรรณา นาคปน พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง           
ผู$ช�วยเจ$าหน$าที่พัสดุ (2)นางสาวอิสริยาภรณ�  แก$วศล พนักงานจ$างเหมา เปBนผู$ช�วย โดยมีหน$าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานทรัพย�สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียน เบิกจ�ายวัสดุครุภัณฑ�และงานอ่ืนๆ ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

4.1 ก�อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปG ต$องแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปG 
4.2 จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปG และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ$างตามแบบ ผด. 1 ผด.2 

ผด. 3 และ ผด. 5 และรายงานตามแบบ ผด. 6 ในฐานะหน�วยงานพัสดุกลาง รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ 

4.3 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$างตามแผนฯ และข้ันตอนต�าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เม่ือจัดซ้ือจัดจ$างไม�
เปBนไปตามแผนต$องดําเนินการปรับแผนและแจ$งในส�วนต�าง ๆ ให$ทราบด$วย 

4.4 จัดทําบัญชีรายจ�ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ�ลงเลขรหัสท่ีตัวครุภัณฑ� การยืมพัสดุต$องทวงถาม
ติดตามเม่ือครบกําหนดคืน 

4.5 แต�งตั้งคณะกรรมการจําหน�ายพัสดุกรณีที่พัสดุไม�ใช$หรือเลิกใช$ เสื่อมสภาพและสูญหายไม�
สามารถใช$การได$และจําหน�ายออกบัญชีหรือทะเบียน 

4.6 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข$อง ท่ีได$รับมอบหมาย 
ในกรณีท่ี นายธนภัทร  ภัทรมหาสกุล  ตําแหน�ง เจ$าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ไม�อยู�หรือไม�สามารถ

ปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ นางสาวจีรนันท� คํามามูล   ตําแหน�ง  เจ$าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน$าที่แทน
ในตําแหน�งรักษาราชการแทน เจ$าพนักงานพัสดุ 

มอบหมายให�นางสาวศิริพร  ฟPนอ�น พนักงานงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
การเงินและบัญชีเปBนผู$ช�วยกองคลัง มีหน$าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1. การจัดทําฎีกาเบิกเงิน ตามงบประมาณและนอกงบประมาณ 
2. ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินและลงเลขที่ขอเบิก , เลขท่ีคลังรับ 
3. ลงทะเบียนคุมงบประมาณรายจ�ายตามแผนงานต�าง ๆ 
4. สรุปยอดงบประมาณรายจ�ายคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
5. จัดทําใบยืมเงินสะสม, ใบยืมเงินเงินงบประมาณ 
6. จัดทําใบ บก.28 (ภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย) 
 7.  การลงระบบ E-laas 

          8. ดําเนินการเบิกจ�าย ฝากเงิน จ�ายเช็คธนาคาร ตลอดจนบริษัท กิจการร$านค$าต�าง ๆ 
         9. งานอ่ืนๆที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

มอบหมายให�นางอัญชลี   เชื้อผาเต�า  พนักงานงานจ�างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู�ช�วยเจ�า
พนักงานจัดเก็บรายได�  เปBนผู$ช�วยกองคลังมีหน$าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท$องที่ ภาษีปLายพร$อมทั้งตรวจสอบเร�งรัดการ
จัดเก็บ ติดตามลูกหนี้ และปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ�ค$างรับให$เปBนปRจจุบัน 
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2. รับเงินรายได$ทุกประเภท เพื่อนําเข$าเปBนรายได$ของ อบต.บ$านด�าน 
3. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินระหว�างปGงบประมาณ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ใช$ประจําวัน 
4. การเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากรพิจารณาแบบแสดงรายการหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย�สิน คําร$อง คําขอ คําอุทธรณ� เอกสารแนบเร่ือง ตรวจสอบรายละเอียดต�าง ๆ เพื่อ
ประเมินภาษี 

5. ลงบัญชีทะเบียนต�าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท$องท่ี ภาษีปLาย 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

6. จัดทํา ภ.บ.ท.10  ต้ังแต�หมู�ที่ 1 –  12 
7. จัดทําแบบ ผ.ท. 4,5,6 
8.  บันทึกรายได$ในการจัดภาษีด$วยระบบคอมพิวเตอร� (e-LAAS) 
9. การรับเงินในการจัดเก็บภาษี และรายได$อ่ืน ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�านและ

จัดทําใบนําส�งเงินรายได$ให$แก�เจ$าพนักงานการเงินและบัญชี 
10. การตรวจสอบรายชื่อผู$ค$างชําระภาษี และจัดทําหนังสือเร�งรัดภาษี และรายได$อ่ืนที่ค$างชําระ 
11. งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงินด$วยโปรแกรมประปา v.20 
12.  งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

มอบหมายให�  นางวรรณา  นาคปน พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน�ง ผู�ช�วยเจ�าพนักงาน
พัสดุ เปBนผู$ช�วยปฏิบัติหน$าท่ีกองคลัง มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้    

1. ก�อนสิ้นเดือนกันยายน  ของทุกปG  ต$องแต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปG-จัดทํา
แผนการจัดหาพัสดุประจําปG  และแผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ$างตามแบบ ผด.๑,ผด.๒,ผด.๓, 
ผด.๕และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน�วยงานพัสดุกลาง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

2. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$างตามแผนฯ  และข้ันตอนต�างๆ  ตามระเบียบพัสดุเม่ือจัดซ้ือจัดจ$างไม�
เปBนไปตามแผนต$องดําเนินการปรับแผนและแจ$งในส�วนต�างๆ ให$ทราบด$วย 

3. จัดทําบัญชีรับจ�ายวัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ�ลงเลขรหัสท่ีตัวครุภัณฑ�  การยืมพัสดุต$องทวงถาม
ติดตามเม่ือครบกําหนดคืน 

4. แต�งต้ังคณะกรรมการจําหน�ายพัสดุกรณีมีพัสดุท่ีไม�ใช$หรือเลิกใช$เสื่อมสภาและสูญหายไม�สามารถ
ใช$การได$และจําหน�ายออกบัญชีหรือทะเบียน 

5. ลงทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
6. ลงทะเบียนคุมท่ีดินและสิ่งก�อสร$าง 
7. รับเรื่องเก่ียวกับการแจ$งซ�อม , การจัดหาวัสดุ –  ครุภัณฑ� 
8.งานอ่ืนๆ  ที่ได$รับมอบหมาย 

ให$ผู$ท่ีได$รับมอบหมายมีหน$าที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร�งครัดตามระเบียบอย�าให$
เกิดความบกพร�องเสียหายแก�ราชการได$ หากมีปRญหาอุปสรรคให$รายงานผู$อํานวยการกองคลังทราบทันที เพื่อ
วินิจฉัยดําเนินการแก$ไขและรายงานให$นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทราบต�อไป 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต�วันท่ี 2 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 เปBนต$นไป 
 

             สั่ง  ณ  วันท่ี....4....เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
            (ลงชื่อ)  
                (นายธวชั   คลังกรณ�) 
                นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 



 
 

 
คําสั่งองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

ที่....616.../2562 
เร่ือง  มอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบของกองช�างองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 

--------------------------------------      

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก$ไข
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร$างแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารงานบุคคลใน
องค�การบริหารส�วนตําบล ข$อ 9 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัด) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 
2545 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด�วนที่สุด ท่ี มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2549 โดยกําหนดงานและหน$าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างในกองช�าง เพื่อให$เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 

มอบหมายให$ นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู$อํานวยการกองช�าง  เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานส�วนตําบล ลูกจ$างประจํา         
และพนักงานจ$างในกองช�าง เปBนผู$ช�วย มีหน$าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข$อมูล
ด$านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก�อสร$างงาน
ควบคุมอาคารงานเก่ียวกับแผนงานการเก็บรักษาการเบิกจ�ายวัสดุอุปกรณ� อะไหล�และน้ํา มันเชื้อเพลิง                  
งานสวนสาธารณะ งานสถานท่ีและไฟฟLาสาธารณะ ให$เปBนไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการต�างๆ ที่
เก่ียวข$อง ดังน้ี 

1. งานก�อสร�าง 
มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองช�าง(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น)  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001 เปBนหัวหน$า โดยมี 
นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยนายช�างโยธา  เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

1.1 รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การตรวจสอบการก�อสร$าง  งานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย แผนการปฏิบัติงานการก�อสร$าง โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานด$าน
ต�าง ๆ หลายด$าน เช�น งานวิศวกรรมโยธา  งานไฟฟLาสาธารณะ งานสูบน้ําด$วยพลังไฟฟLา 
งานสาธารณูปโภค  งานธุรการ 

1.2การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน$าส�วนราชการ ประสานงาน วางแผนมอบหมาย
งาน และปรับปรุงแก$ไขข$อขัดข$องในการปฏิบัติงาน 

1.3  การตอบปRญหาและชี้แจงเร่ืองต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน$าที่ในฐานะหัวหน$าหน�วยงานให$
คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานแก�เจ$าหน$าที่ระดับรองลงมา 

1.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือที่ได$รับมอบหมาย 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู�อํานวยการกองช�าง(นักบริหารงานช�าง ระดับต�น) เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001   เปCนหัวหน�า โดยมี 
นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยนายช�างโยธา  เปBนผู$ช�วยซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

/2.1. ออกแบบ… 
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2.1. ออกแบบ เขียนแบบทางด$านสถาปRตยกรรมและมัณฑนศิลปx 
2.2. วางโครงการจัดทําผัง และควบคุมการก�อสร$างทางสถาปRตยกรรมและมณฑนศิลปx 
2.3. ให$คําปรึกษา แนะนําด$านสถาปRตยกรรมและมณฑนศิลปx 
2.4. ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร$างด$านสถาปRตยกรรมตามกฎหมาย 
2.5. ควบคุมการก�อสร$างทางสถาปRตยกรรม  ออกแบบรายการทางสถาปRตยกรรม สํารวจข$อมูล

เพื่อออกแบบสถาปRตยกรรม 
2.6. วิเคราะห� วิจัยทางด$านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลปx 
2.7. ประมาณราคาค�าก�อสร$างด$านสถาปRตยกรรม มัณฑนศิลปx และงานด$านศิลปกรรม-สํารวจ

พื้นที่  ออกแบบงานก�อสร$าง 
2.8 ควบคุมการก�อสร$างตามโครงฯ 
2.9 ตรวจสอบแบบแปลนประกอบการขออนุญาตก�อสร$าง 
2.10 ตรวจสอบสถานท่ีประกอบการขออนุญาตก�อสร$าง 
2.11 วัดระยะ  วัดระดับของภูมิประกาศ  วางหมุดหลักฐานหรือหมายในการสํารวจ 
2.12 ทําบันทึกข$อมูลและรายละเอียดต�าง ๆ ที่ได$จากการสํารวจ ซ�อมบํารุง จัดเก็บรักษา

เครื่องมือ เคร่ืองใช$และอุปกรณ�ที่ใช$ในการปฏิบัติงาน 
2.13. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องหรือที่ได$รับมอบหมาย 

 

ในกรณีที่ นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  ผู$อํานวยการ
กองช�าง ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย ตําแหน�งผู$ช�วยนายช�างโยธา ปฏิบัติหน$า       
ท่ีแทน 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 
มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  

ผู$อํานวยการกองช�าง เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001  เปBนหัวหน$า โดยมี(1) นายสุภัทรชัย ทิพลุ$ย 
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยนายช�างโยธา (2) นายโสภณ วิชายะ ลูกจ$างประจํา ตําแหน�ง พนักงานสูบ
นํ้า (3)นายศักดิ์ทวี นักร$อง ลูกจ$างประจํา ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา (4)นายธวัชชัย มากคล$าย พนักงานจ$างท่ัวไป 
ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา 

3.1 งานไฟฟLาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
3.2 การระบายน้ํา แก$ไขปRญหาน้ําท�วมขัง การบํารุงรักษาคูคลองท�อระบายน้ํา ทําการสํารวจ

พื้นที่และโครงการปLองกันนํ้าท�วมขัง 
3.3 การจัดทําแผนโครงการบํารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะการปฏิบัติงานงบประมาณขุดลอก

คลอง คูน้ํา สร$างเข่ือน สร$างทํานบ เปBนต$น 
3.4 งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต�าง ๆ งานการก�อสร$าง โดยได$รับอนุญาต  
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร$องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพื้นที่ 
3.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา 

4. งานผังเมือง 
มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  

ผู$อํานวยการกองช�างเลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001  เปBนหัวหน$า โดยมี (1) นายสุภัทรชัย ทิพลุ$ย 
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยนายช�างโยธา  เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

4.1 สํารวจแผนที่ การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 
 

/4.2งานจัดรูปท่ีดิน… 
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4.2 งานจัดรูปที่ดินและฟZHนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขออนุญาตก�อสร$างอาคาร การ

ระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะร�วมกับสํานักงานท่ีดินในพื้นท่ี 
4.3 งานจัดรูปที่ดินและฟZHนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ 

การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินให$เปBนที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่ง
สาธารณูปการ เช�น ถนน ทางเท$า  คันดิน สะพานท�อระบายน้ํา 

4.4 การตรวจสอบการขอใช$ที่สาธารณะ การคลองสิทธิ์ในท่ีสาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผู$บุกรุกท่ีสาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ การ
ดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช�น ถนน ทางเท$า คันดิน สะพาน ท�อ
ระบายน้ํา 

4.5 งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต�าง ๆ งานก�อสร$าง โดยได$ รับอนุญาต ตามพ.ร.บ.         
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 แก$ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$อง การขุดดิน-
ถมดิน ตาม 

5. งานส�งเสริมการเกษตร      

มอบหมายให�นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  
ผู$อํานวยการกองช�าง เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001 เปCนหัวหน�า โดยมี (1)นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย 
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�ง ผู$ช�วยนายช�างโยธา(2)นายโสภณ  วิชายะ ลูกจ$างประจํา ตําแหน�งพนักงานสูบน้ํา 
(3)นายศักดิ์ทวี  นักร$อง  ลูกจ$างประจํา ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา (4)นายธวัชชัย  มากคล$าย พนักงานจ$างท่ัวไป 
ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา เปBนผู$ช�วย  ซ่ึงมีหน$าที่ ดังนี้ 

มีหน$ าที่ ส� ง เสริมการ เกษตร  ก ลุ� ม เกษตรกร  กิจการสหกรณ�  ส� ง เสริมด$ านปศุสัตว�                  
ด$านเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารงานเกษตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข$องและท่ีได$รับมอบหมาย เช�น การดูแล               
บํารุงซ�อมแซมสถานีสูบนํ้า ฯลฯ 
 

6.งานควบคุมและป@องกันโรคระบาด 
มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  

ผู$อํานวยการกองช�าง เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-2103-001 เปCนหัวหน�า โดยมี (1)นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย 
พนักงานจ$างตามภารกิจ ตําแหน�งผู$ช�วยนายช�างโยธา(2)นายโสภณ  วิชายะ ลูกจ$างประจํา ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา 
(3)นายศักดิ์ทวี  นักร$อง  ลูกจ$างประจํา ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา (4)นายธวัชชัย  มากคล$าย พนักงานจ$างท่ัวไป 
ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา ช�วยเหลืองานควบคุมและปLองกันโรคระบาด เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าที่ ดังนี้ 

6.1   งานควบคุมและปLองกันโรคระบาดพืช 
 6.2   งานควบคุมและปLองกันโรคระบาดสัตว� 
 6.3 งานข$อมูลวิชาการ 

6.4 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือที่ได$รับมอบหมาย 
มอบหมายให�นางสาวนฤมล  ทองมังกร พนักงานส�วนตําบล ตําแหน�งเจ�าพนักงานธุรการ          

ชํานาญงาน  เลขที่ตําแหน�ง 74-3-05-4101-002  มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี   
1. งานสารบรรณของกองช�าง 
2. งานสารบรรณ เช�น ลงทะเบียนคุม รับ –  ส�ง ของสํานักงานปลัด กรณี เจ$าพนักงานธุรการ

สํานักงานปลัด ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ 
3.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให$บริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ� การติดต�อ และอํานวยความ

สะดวกในด$านต�างๆ 
4.งานเลขานุการ และการประชุมประจํากองช�าง 

/5.งานสาธารณ... 
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5.งานสาธารณกุศลของอบต. และหน�วยงานต�าง ๆ ที่ขอความร�วมมือ 
6.งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ 
7.งานเก่ียวกับการเลือกต้ังทั่วไป 
8. งานบริการ และงานรัฐพิธีต�าง ๆ 
9.งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวนฤมล  ทองมังกร ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายสุมาณู  จุฑา ตําแหน�ง 
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน  ผู$อํานวยการกองช�าง ปฏิบัติหน$าที่แทน 

มอบหมายให�นายโสภณ  วิชายะ ลูกจ�างประจํา  ตําแหน�งพนักงานสูบนํ้า  มีหน$าที่และความ
รับผิดชอบ ดังน้ี   

1. ควบคุมเครื่องสูบนํ้า 
2. ตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ํา มอเตอร� ระบบไฟฟLาและแพสูบน้ํา 
3. จดเลขมิเตอร�ไฟฟLาก�อนสบูนํ้าและหลังสูบน้ําทุกคร้ัง 
4. ซ�อมแซมอุปกรณ�สถานีสูบน้ํา 
5. จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต.เช�น โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� ฯลฯ 
6.งานอ่ืนท่ีเก่ียวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นายโสภณ  วิชายะ  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายศักด์ิทวี  นักร$อง ตําแหน�ง 
พนักงานสูบนํ้า ปฏิบัติหน$าที่แทน 

มอบหมายให�นายศักดิ์ทวี   นักร�อง ลูกจ�างประจํา  ตําแหน�งพนักงานสูบนํ้า มีหน$าที่และความ
รับผิดชอบ ดังน้ี   

1.ควบคุมเครื่องสูบนํ้า 
2. ตรวจสอบเครื่องสูบนํ้า มอเตอร� ระบบไฟฟLาและแพสูบนํ้า 
3. จดเลขมิเตอร�ไฟฟLาก�อนสบูน้ําและหลังสูบนํ้าทุกครั้ง 
4. ซ�อมแซมอุปกรณ�สถานีสูบน้ํา 
5. จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต.เช�น โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� ฯลฯ 
6.งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายศักดิ์ทวี  นักร$อง  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายโสภณ  วิชายะ ตําแหน�ง 
พนักงานสูบนํ้า ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 
 

มอบหมายให�นายสุภัทรชัย  ทิพลุ�ย  พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน�ง  ผู�ช�วยนายช�างโยธา         
มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. งานเก่ียวกับการช�วยออกแบบก�อสร$างและบํารุงรักษาด$านช�างโยธา 
2. การวางโครงการก�อสร$างในงานด$านช�างโยธา เช�น ถนน สะพาน ท�อระบายนํ้า ช�องนํ้า อาคาร 

อุโมงค� เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา เปBนต$น 
3. ช�วยปฏิบัติงานสํารวจต�างๆ เก่ียวกับงานช�างโยธา เช�น สํารวจทางเพื่อการก�อสร$าง สาํรวจและ

ทดลองวัสดุ สํารวจข$อมูลการจราจร สํารวจอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ
เขียนแบบ คํานวณสามัญช�วยซ�อมแซมสร$างวัสดุครุภัณฑ�เครื่องมือเครื่องใช$และอุปกรณ�ในการ
สํารวจและทดลองทุกชนิด 

 

4.งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายโสภณ  วิชายะ ตําแหน�ง 

พนักงานสูบนํ้า ปฏิบัติหน$าที่แทน 
/มอบหมายให$... 
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มอบหมายให�นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย  พนักงานจ�างตามภารกิจ  ตําแหน�งผู�ช�วยนายช�างโยธา ปฏิบัติ

หน�าที่แทน ผู�ช�วยนายช�างไฟฟ@า เปBนผู$ช�วยกองช�าง มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
1.งานไฟฟLาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
2. ดูแลรับผิดชอบงานด$านติดต้ัง รื้อถอน ซ�อมบํารุง ไฟฟLาสาธารณะในเขตตําบลบ$านด�าน และ

ควบคุมดูแลระบบไฟฟLาและแสงสว�างภายในอาคาร นอกอาคาร ท่ีทําการ อบต.,งานไฟฟLาแสง
สว�างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

3.งานจัดเตรียมสถานที่ ตั้งเวทีในงานกิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต. 
4.งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสุภัทรชัย  ทิพลุ$ย  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายโสภณ  วิชายะ ตําแหน�ง 
พนักงานสูบนํ้า เปBนผู$ช�วยนายช�างไฟฟLา ปฏิบัติหน$าท่ีแทน 

มอบหมายให�นายธวัชชัย  มากคล�าย พนักงานจ�างทั่วไป  ตําแหน�ง พนักงานสูบนํ้า เปBนผู$ช�วยกอง
ช�าง มีหน$าที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี  

1.ควบคุมเครื่องสูบน้ํา 
2. ตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา มอเตอร� ระบบไฟฟLาและแพสูบน้ํา 
3. จดเลขมิเตอร�ไฟฟLาก�อนสบูน้ําและหลังสูบน้ําทุกครั้ง 
4. ซ�อมแซมอุปกรณ�สถานีสูบน้ํา 
5. จัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต�าง ๆ ของ อบต.เช�น โต^ะ เก$าอ้ี เต็นท� ฯลฯ 
6.งานซ�อมแซมระบบประปา 
7.งานอ่ืนที่เก่ียวข$องหรือตามท่ีได$รับมอบหมาย 

ในกรณีท่ี นายธวัชชัย  มากคล$าย  ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าที่ได$ให$นายโสภณ  วิชายะ 
ตําแหน�ง พนักงานสูบน้ํา ปฏิบัติหน$าที่แทน 

 

ให$ผู$ท่ีได$รับมอบหมายมีหน$าที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร�งครัดตามระเบียบอย�าให$
เกิดความบกพร�องเสียหายแก�ราชการได$ หากมีปRญหาอุปสรรคให$รายงานผู$อํานวยการกองช�างทราบทันที            
เพื่อวินิจฉัยดําเนินการแก$ไขและรายงานให$นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทราบต�อไป 
     

ทั้งน้ี ตั้งแต�วันท่ี 2 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 เปBนต$นไป 
    

                                                        สั่ง  ณ  วันท่ี   4   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2562 
 
 

         (ลงชื่อ) 
        (นายธวัช   คลังกรณ�) 
       นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลบ$านด�าน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

คําสั่งองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
ที่..617.../2562 

เรื่อง  มอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมองค
การบริหารส�วนตําบลบ�านด�าน 
-------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2537 และแก$ไข
เพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส�วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร$างแบ�งส�วนราชการ วิธีการบริหารงานบุคคลใน
องค�การบริหารส�วนตําบล ข$อ 9 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� (ก.อบต.จังหวัด) 
เร่ือง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 5 ธันวาคม 
2545 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด�วนที่สุด ท่ี มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 
2549 โดยกําหนดงานและหน$าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ$างในกองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให$เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให� นายสุมาณู  จุฑา  ตําแหน�ง ปลัดองค
การบริหารส�วนตําบล รักษาราชการแทน

ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตําแหน�ง74-3-11-2105-001(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต$น) 
เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นายวีระชาติ  จันทร�คํา ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ เลขท่ีตําแหน�ง 74-3-11-
3801-001(2)นางสาวสุกัญญา ป_ตาวงษ�  พนักจ$างเหมาบริการ (3)นางสาวสุดารัตน�  กลิ่นหอม พนักงานจ$างเหมา  
เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าท่ี ดังนี้ 

1.ควบคุมตรวจสอบการทํางานแก$ไขปRญหาข$อขัดข$องในการปฏิบัติงานต�างๆ ของพนักงานส�วน
ตําบลและพนักงานจ$างของกองสวัสดิการสังคมองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 

2.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับการงานสวัสดิการ พฒันาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห�ซึ่ง
อยู�ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม 

3.งานส�งเสริมสุขภาพ งานอนามัย 
4.งานศูนย�วัฒนธรรมกีฬาและเยาวชน 
5.งานสงเคราะห�ผู$ประสบภัยพิบัติต�างๆ 
6.งานสงเคราะห�ประชาชนผู$ทุกข�ยาก ขาดแคลนไร$ที่พึ่ง 
7.งานสงเคราะห�ผู$สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ 
8.งานสนับสนุนกิจการสตรีและผู$สูงอาย ุ
9.งานสํารวจสภาพปRญหาสังคมต�างๆ 
10.งานส�งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ�มเพื่อกิจการสตรีและผู$สูงอาย ุ
11.งานส�งเสริมทุนอาชีพและการจัดตั้งกลุ�มอาชีพ เช�น งานเศรษฐกิจชุมชน กลุ�มต�างๆที่ได$รับ

สนับสนุนเงินทุนในการรวมกลุ�มอาชีพ เปBนต$น 
12.งานควบคุมปLองกันโรคติดต�อ เช�น งานพ�นหมอกควัน เปBนต$น 
13.งานปLองกันการติดยาและสารเสพติด 
14.งานประสานและความร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข$องขอรับบริการ 
15.งานให$คําปรึกษา แนะนาํด$านสวัสดิการสังคมแก�ผู$มาขอรับคําปรึกษา 
 

/16.งานดําเนินการ… 



-2- 
 
16.งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด$านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนามัย สุขาภิบาล เช�น 

งานด$านอาชีพ งานแก$ไขปRญหาความอยากจน ฯลฯ 
17.งานบริการสาธารณสุข 
18.ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา 
ในกรณีท่ีตําแหน�ง ผู$อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ไม�อยู�หรือไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีได$ให$        

นายวีระชาติ   จันทร�คํา  ตาํแหน�งนักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ ทาํหน$าท่ีแทน 
 

2.งานสังคมสงเคราะห
 
มอบหมายให� นายวีระชาติ จันทร
คํา ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ เลขที่ตําแหน�ง  

74-3-11-3801-001 เปBนหัวหน$า โดยมี (1)นางสาวสุ กัญญา ป_ตาวงษ�  พนักจ$างเหมาบริการ (2)             
นางสาวสุดารัตน�   กลิ่นหอม  พนักงานจ$างเหมา  เปBนผู$ช�วย ซ่ึงมีหน$าที่ ดังน้ี 

1. งานสํารวจข$อมูลเบ้ืองต$นในเขตชุมชน  และดําเนินการสนับสนุนให$มีการรวมกลุ�มของ 
ประชาชนในประเภทต�าง ๆ ส�งเสริมประชาชนในท$องถ่ินให$มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา  
ท$องถ่ินของตน 

2. งานฝSกอบรมและเผยแพร�ความรู$เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
3. งานจัดระเบียบชุมชน 
4. งานประสานงานและร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ เพื่อนํามาซ่ึงบริหารข้ันพื้นฐานแก�ชุมชน 
5. งานจัดทําโครงการช�วยเหลือในด$านต�าง ๆ ให$แก�ชุมชน 
6. งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางด$านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย   
    และสุขาภิบาล 
7. งานส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
8. งานสวัสดิการสังคม การสงัคมสงเคราะห�เด็ก คนชราผู$ปPวย คนพิการและทุพพลภาพ  

ประชาชนผู$ทุกข�ยาก  ขาดแคลน  ไร$ท่ีพึ่ง  และผู$ประสบภัยพิบัติต�าง ๆ 
9. งานประสานความร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข$องเพื่อการสังคมสงเคราะห� 
10. งานออกเยี่ยมเยียน  ติดตามหาข$อเท็จจริงแนะนํา  และให$คําปรึกษา 
11. งานติดตามผลงานและจดัทํารายงานผลงาน 
12. งานจัดเก็บรวบรวมข$อมูล 
13. งานด$านส�งเสริมสุขภาพ 
14. งานสงเคราะห�เด็ก สตรี คนชรา ผู$พิการและผู$ด$อยโอกาส 
15. งานพัฒนาศักยภาพกลุ�มอาชีพ เช�นพัฒนากลุ�มอาชีพท่ีรับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
16. งานโครงการประชารัฐร�วมใจเทิดไท$องค�ราชัน ราชินี 
17. งานส�งเคราะห�เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปRญหาความเดือดร$อนต�างๆ 
18. งานสาํรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง 
19. งานกิจการกีฬา นันทนาการเพื่อสุขภาพให$แก�เยาวชน ประชาชน 
20. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได$รับมอบหมายจากผู$บังคับบัญชา 
 

ในกรณีท่ี นายวีระชาติ  จันทร�คํา ตําแหน�ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  ไม�อยู�หรือไม�สามารถ
ปฏิบัติหน$าที่ได$ให$ตําแหน�ง ผู$อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ปฏิบัติหน$าที่แทน 

 
/ให$ผู$ที่ได$รับมอบหมาย… 
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ให$ผู$ท่ีได$รับมอบหมายมีหน$าที่ความรับผิดชอบ ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร�งครัดตามระเบียบอย�าให$

เกิดความบกพร�องเสียหายแก�ราชการได$ หากมีปRญหาอุปสรรคให$รายงานผู$บังคับบัญชาทราบ เพื่อวินิจฉัยดําเนินการ
แก$ไขต�อไป   

  

ทั้งน้ี ตั้งแต�วันท่ี 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เปBนต$นไป 
    

                                                               สั่ง  ณ วันที่...4...เดือนธันวาคม  พ.ศ.2562 
 

                  
 

                                                  (ลงชื่อ) 
                     (นายธวัช    คลังกรณ�) 
           นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ$านด�าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


