
      
 

    
  
            ค ำสั่งเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

                                                ที่ 444 /2559 
เรื่อง  มอบหมำยกำรปกครองบังคับบัญชำและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติงำนภำยในเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
-------------------------------------------------- 

 ด้วยเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำได้จัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นเทศบำล
ต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๑  นั้น  เพ่ือให้กำรบังคับบัญชำและกำร
บริหำรงำนรำชกำรภำยในเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  จึงให้ยกเลิกค ำสั่ง
ทั้งปวงอันเก่ียวกับกำรบังคับบัญชำ  หรือมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่บังคับใช้อยู่ก่อนนั้น   
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ ประกอบมำตรำ ๒๓ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมำตรฐำนทั่วไปเกี่ ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ที่
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล ก ำหนด คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล จังหวัดมุกดำหำร ในกำรประชุม  เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๔๕  ได้มีมติประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงของเทศบำล ประกอบกับหนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และอบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม  ๒๕๔๙  จึงให้ใช้ค ำสั่งนี้โดยให้มีกำรปกครองบังคับบัญชำและมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในเทศบำลดังนี้.- 

   ก.  ให้รองนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนเป้ำแต่ละคน  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและรับผิดชอบงำน  ดังนี้ 
        1.  นำยประสิทธิ์  นำมกำ  ก ำกับดูแลส่วนรำชกำรในส ำนักปลัดเทศบำล 
         2.  นำยสมเภำ  อำจวิชัย     ก ำกับดูแลส่วนรำชกำรในกองคลัง และกองช่ำง 

           ข.  กำรปกครองบังคับบัญชำพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงในเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
     มอบหมำยให้  ส.ต.อ.ทองสอน  พูลเพ่ิม   ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น       
ระดับ กลำง) เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-00-1101-001  รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชำพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงใน
เทศบำลทั้งหมด  ปฏิบัติตำมนโยบำยของแผนงำน ที่สภำเทศบำล นำยกเทศมนตรีหรือ  คณะเทศมนตรี เป็นผู้
ก ำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมำย นโยบำยของรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค ำปรึกษำ 
และเสนอควำมเห็นต่อนำยกเทศมนตรี   รับผิดชอบงำนประจ ำทั่วไปของเทศบำลทั้งหมด ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
พิจำรณำท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอนุญำตต่ำง  ๆ ที่เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำล กำรจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบำล กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย กำรพัฒนำ  ส่งเสริมอำชีพ กำร
ทะเบียน กำรศึกษำ กำรเลือกตั้ง งำนเลขำนุกำรสภำเทศบำลและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบล กรณีไม่มีปลัดเทศบำลหรือปลัดเทศบำลต ำบลไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีระดับกำรด ำรงต ำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน  โดย
มอบหมำยหน้ำที่ตำมงำนต่ำงๆ  ดังนี้ 

 
  ค. ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในเทศบำล  ขอมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
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ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 

กำรบริหำรงำนทั่วไปในส ำนักปลัด 
 มอบหมำยให้ นำงจำรุวรรณ  แสงไกร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด  (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง  43-2-01-2101-001   ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนในส่วนของส ำนักงำนปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ มีหน้ำที่
และรับผิดชอบก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรภำยในส ำนักปลัดเทศบำล  ที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของเทศบำล เช่น 
ติดต่อนัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม  ท ำรำยงำนกำรประชุม
และรำยงำนอ่ืน ๆ ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติ
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำหน่วยงำน หรือกำรควบคุมและบริหำรงำน หลำยด้ำนด้วยกัน เช่น งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำน
บุคคล งำนประชำสัมพันธ์ งำนนโยบำยและแผน   งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนจัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยเอกสำร งำนระเบียบแบบแผน งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ   ตลอดจนควบคุม  บังคับบัญชำ  ก ำกับ
ดูแล   พนักงำน/พนักงำนจ้ำง  ในส่วนส ำนักปลัดเทศบำลให้ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำม นโยบำย หนังสือสั่ง
กำร ข้อระเบียบ กฎหมำย   ที่ก ำหนด  ติดต่อประสำนงำน วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วย  
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรืองำนอ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  โดยแบ่งหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบออกเป็นงำนต่ำงๆ  ดังนี้          
1. งำนเจ้ำพนักงำนธุรกำร    

มอบหมำยให้ นำงสำวหวำนตำ  สุวรรณพันธ์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  เลขทีต่ ำแหน่ง   
43-2-01-4101-001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
             2.๑  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ  งำนธุรกำร  งำนสำรบรรณ  และงำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ 
                     2.๒  งำนสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลของพนักงำนและผู้บริหำร 
    2.3  งำนประชำสัมพันธ์  และงำนประสำนงำนในองค์กรหรือกับหน่วยงำนอื่น 
                     2.4  งำนควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงำนเลี้ยงรับรองกำรประชุม สัมมนำต่ำงๆ 
                     2.5  งำนดูแลรักษำ จัดเตรียมและให้บริกำรด้ำนสถำนที่  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกำรประชุมสภำ    
หรืองำนประชุมทั่วไป 
     2.6  ช่วยงำนบริกำรในงำนเลี้ยงต้อนรับและกำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ ตลอดจนดูแลบริกำร ผู้มำ
ติดต่อรำชกำร ให้ได้รับควำมสะดวก 
     2.7  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
2.   งำนบริหำรงำนทั่วไป    

มอบหมำยให้  นำงยุวพร  ไตรยวงค ์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร เลขที่ต ำแหน่ง 43-2-01-3101-001   
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.๑.  ควบคุมตรวจสอบกำรท ำงำนและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ของ 
พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรของส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ  เช่น พนักงำนขับรถยนต์ คนงำน  แม่บ้ำน ฯลฯ   
                   1.๒. จัดท ำฎีกำ เบิกจ่ำยเงินของส ำนักปลัด ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนทั่วไป  
ซึ่งไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรอ่ืน 
                   1.๓  งำนประชำสัมพันธ์  และงำนประสำนงำนในองค์กรหรือกับหน่วยงำนอื่น 
                   1.๔ งำนรัฐพิธี  

1.5 ช่วยงำนบริกำรในงำนเลี้ยงต้อนรับและกำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ ตลอดจนดูแลบริกำร           
ผู้มำติดต่อรำชกำร ให้ได้รับควำมสะดวก 
  1.6 งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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3. งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
           มอบหมำยให้    นำงสุทธำทิพ  กุลวงค์   ต ำแหน่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง  
43-2-01-3103-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ 
                       3.๑.๑ งำนจัดท ำแผนกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล 
                       3.๑.๒ งำนจัดท ำเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม 
                       3.๑.๓ งำนรวมรวมวิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลสถิติที่จ ำเป็นต้องน ำมำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ประเมินผลตำมแผนทุกระดับ 
                       3.๑.๔  งำนจัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนของเทศบำล/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
      3.๑.๕  รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตถึงคณะกรรมกำร
กระจำยอ ำนำจ 
      3.๑.๖  รำยงำนประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตถึงกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
      3.๑.๗  จัดท ำข้อมูลเทศบัญญัติผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
      3.๑.๘  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  ได้แก่  ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  หรือเพ่ิมเติมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  เป็นต้น 
 

4. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
         มอบหมำยให้   นำงสำวศิริญพัชร์   ไตรยวงค์  ต ำแหน่ง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง               
43-2-01-3102-001 เป็นผู้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  กำรสรรหำและบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร  กำร 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน  กำรควบคุมและส่งเสริมสมรรถภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร   
จัดท ำทะเบียนประวัติกำรรับรำชกำร  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำร  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้ำที่ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                      4.๑.๑  งำนเกี่ยวกับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  และเครื่องรำชต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล
และพนักงำนจ้ำง  
                      4.๑.๒ งำนทะเบียนประวัติ นำยกเทศมนตรี คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล   สมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบล  พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง และรำยงำนกำรจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงำนเทศบำลและพนักงำน
จ้ำง  
                     4.๑.๓ งำนเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ,กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำง 

  4.๑.๔ งำนสิทธิและสวัสดิกำรพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง ,สถิติกำรลำของพนักงำน 
  4.1.5  งำนบันทึกข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                     4.๑.6 งำนบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้ำย เลื่อนระดับ และเปลี่ยนสำยงำนของพนักงำนเทศบำล 
4.๑.7 งำนกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี และกำรปรับปรุงกรอบอัตรำก ำลัง ๓ ปี    
4.1.8 บันทึกเสนอขออนุมัติด ำเนินกำรแผนงำน  

                     4.๑.9 งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย   
 
 

 
 



-4- 

 5. งำนนิติกร 
          มอบหมำยให้ นำยธกร  ประเสริฐกำร  ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 43-2-01-3105-001            
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในเรื่องดังนี้  
           5.๑.๑ จัดท ำร่ำงเทศบัญญัติต ำบล ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของเทศบำลต ำบล 
                    5.๑.๒ ตอบข้อหำรือของบุคคลและส่วนรำชกำร 
                    5.๑.๓ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับวินัยพนักงำนเทศบำล  กำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
                    5.๑.๔ วินิจฉัยปัญหำกฎหมำย  ร่ำง  และพิจำรณำตรวจร่ำงเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ   

และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
                    5.๑.๕ ศึกษำ  วิเครำะห์  เสนอแนะเกี่ยวกับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจน

แนวทำงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่เก่ียวกับงำนกฎหมำย   
                    5.๑.๖  งำนนิติกรรมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

          5.๑.๗  งำนจัดท ำทะเบียนคุมงำนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบล 
                    5.๑.๘ งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย   
6. งำนเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
        มอบหมำยให้ จ่ำเอกเจียมรัตน์  ศรีจ ำพลัง ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำน  
หมำยเลขต ำแหน่ง  43-2-01-4805-001    มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                       6.๑.๒. งำนอ ำนวยกำรงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                       6.๑.๓. งำนช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่ำงๆ 
                       6.๑.๔. งำนกู้ภัยต่ำงๆ 
                       6.๑.๕.งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยของเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ 
                       6.1.6. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                       6.1.7. งำนช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่ำงๆ 

    6.1.8  กำรจัดท ำค ำสั่งอยู่เวรยำมรักษำสถำนท่ีรำชกำรประจ ำเดือน 
                       6.1.9. งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  ได้แก่ ๑. เสนอขออนุมัติค ำสั่งกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของ อปพร.   ๒.  บันทึกเสนอขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ อปพร.    เป็นต้น 
7. งำนนักพัฒนำชุมชน    
  มอบหมำยให้  นำงกัญญ์ณพัชญ์  อำจวิชัย   ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร    เลขที่ต ำแหน่ง        
43-2-01-3801-001   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังนี้   
  7.๑.2 ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนำชุมชนเพ่ือจัดท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนับสนุนให้มีกำร
รวมกลุ่มของประชำชนประเภทต่ำง ๆ 
  7.1.3  งำนเกี่ยวกับสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร เอดส์ และสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
  7.1.4  แสวงหำผู้น ำท้องถิ่น เป็นผู้น ำและเป็นที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน   
  7.1.5  ดูแลส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ ควำมเข้ำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนใน 
          ท้องถิ่นของตน   
                   ๗.1.6  ร่วมท ำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด   
                   7.1.7 ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำมวิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน  เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและเพ่ิมรำยได้ต่อครอบครัวในด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมในครัวเรือน อ ำนวยควำมสะดวกและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชำชนในท้องถิ่นทุรกันดำร 
                   7.1.8  งำนส่งเสริมเด็กและเยำวชน  ส่งเสริมกลุ่มอำชีพ   
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  7..1.9  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย  ได้แก่  ๑. บันทึกข้อควำมขออนุมัติให้
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ๒. บันทึกข้อควำมขออนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนสังคม
สงเครำะห ์ เป็นต้น 
  8. งำนวิชำกำรเกษตร  

มอบหมำยให้    นำยอนุพงษ์  กลำงประพันธ์  ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร     เลขที่ต ำแหน่ง  
43-2-01-3401-001   มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้  

8.๑  ปฎิบัติงำนเกี่ยวกับศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัยทำงกำรเกษตร 
เช่น กำรเพำะปลูก  กำรปรับปรุงบ ำรุงพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ต้ำนทำนโรคและศัตรูพืช กำรปรับปรุงวิธีกำร
ผลิต วัตถุมีพิษ  ปุ๋ยเคมี  กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและสำธิตงำนวิชำกำรเกษตร  เป็นต้น  
  8.๒ สำธิตกำรปลุกพืชและกำรปรำบศัตรูพืช ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อบรม และส่งเสริมวิชำกำรและ
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเกษตรแก่เจ้ำหน้ำที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไป 
  8.๓ ช่วยตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรทดลองและวิเครำะห์วิจัยพันธุ์พืช 
วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมและ
ปฏิบัติงำนห้องปฏิบัติกำรหรือในสถำนีทดลอง ซึ่งด ำเนินกำรค้นคว้ำทดลองและวิเครำะห์วิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีกำร
ผลิต ผลผลิต และคุณภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตรของสถำนีและพ้ืนที่ทดลองในควำมรับผิดชอบ 

8.๔  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย   
๙. งำนนักวิชำกำรศึกษำ   
         มอบหมำยให้  นำงสำววรรเพ็ญ  รักบุญ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง              
43-2-01-3802-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  -  งำนส่งเสริมกิจกรรมกำรศึกษำ  
  -  งำนบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ,งำนกิจกรรมศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  -  งำนวิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเล็ก 
  -  งำนติดตำมประเมินผลศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

-  บันทึกข้อควำมเสนอขออนุมัติให้ด ำเนินกำรแผนงำนกำรศึกษำ   
-  รำยงำนข้อมูลโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ของเทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำ ผ่ำนโปรแกรม ccis             
   ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   
-  จัดท ำบันทึกขออนุมัติตำมแผนงำนและจัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินเสนอตำมแผนงำน 

  -  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๑๐. งำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรม และนันทนำกำร   
         มอบหมำยให้  นำยอนุพงษ์  กลำงประพันธ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง   
43-2-01-3401-001  และนำงสำววรรเพ็ญ  รักบุญ   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง              
43-2-01-3802-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้   

- งำนศำสนำ วัฒนธรรม และงำนประเพณีต่ำงๆ 
  - งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  -  งำนพิธี  งำนรำชพิธีต่ำงๆ 
  -  งำนอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น และงำนส่งเสริมและเผยแพร่กำรท่องเที่ยว 

-  จัดท ำบันทึกขออนุมัติตำมแผนงำนและจัดท ำฎีกำเบิก-จ่ำยเงินเสนอตำมแผนงำน 
                   -  งำนส่งเสริมกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
           -  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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๑๒.  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
       มอบหมำยให้  นำยธกร  ประเสริฐกำร  ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหนง่ 43-2-01-3105-001            
นำงกัญญ์ณพัชญ์  อำจวิชัย   ต ำแหน่ง   นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง    43-2-01-3801-001    
นำงสุทธำทิพ กุลวงค์ ต ำแหน่ง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-01-3103-001  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้   
  -  งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
  -  งำนป้องกันและควบคุมโรค 
  -  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๑3.  งำนกองทุนส่งเสริมสุขภำพต ำบล (สปสช.)   
       มอบหมำยให้  นำงจำรุวรรณ  แสงไกร  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง  43-2-01-2101-001   นำงสำวหวำนตำ   สุวรรณพันธ์   ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-01-4101-001   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้    
  -  งำนกองทุนส่งเสริมสุขภำพต ำบล (สปสช.) 
  -  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
ส่วนรำชกำร /กองคลัง 
 มอบหมำยให้  นำงสำวสำยสุดำ  ไตรยวงค์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-04-2102-001  เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลภำยในกองคลัง  มีหน้ำที่พิจำรณำ ศึกษำ
วิเครำะห์ท ำควำมเห็นเสนอแนะและด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนคลังที่ต้องให้ควำมช ำนำญ   โดยตรวจสอบกำร
จัดกำรต่ำงๆ  เกี่ยวกับงำนคลังหลำยด้ำน  เช่น  งำนกำรคลัง  งำนกำรเงินและบัญชี  งำนจัดเก็บรำยได้  งำนรวบรวม
สถิติและวิเครำะห์งบประมำณงำนพัสดุ  งำนธุรกำร งำนจัดกำรเงินกู้  งำนจัดระบบงำน งำนบุคคล  งำนตรวจสอบ
รับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน งำนรับรองสิทธิกำรเบิกเงินงบประมำณ  กำรควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรเบิกจ่ำยเงิน   กำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนกำรแทนตัวเงิน  พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินต่ำงๆ 
รำยงำนกำรปฏิบัติงำน  สรุปเหตุผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ พิจำรณำวินิจฉัยผลกำรปฏิบัติงำน     ซึ่งจะต้องวำงแผนงำน
ด้ำนต่ำงๆ    ให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสังกัดหน่วยกำรคลังได้ปฏิบัติงำน   อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนควบคุม
กำรตรวจสอบและประเมินผล  กำรท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับรำยได้รำยจ่ำยจริง    เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวิเครำะห์ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย   
ก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพื่อให้เกิดกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง    ตรวจสอบกำรหลีกเลี่ยง
ภำษี  แนะน ำวิธีกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำเสนอแนะกำรเพิ่มแหล่งที่มำของรำยได้  ควบคุมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน
และบัญชีต่ำงๆ  ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์  กำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง   ร่วมเป็นกรรมกำรต่ำงๆ  ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  เช่น  กรรมกำรรักษำเงิน  เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ  เสนอข้อมูล
ทำงด้ำนกำรคลัง  เพ่ือพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน  เป็นต้น  กำรจัดฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ   
ตอบปัญหำชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่     เข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำรต่ำงๆ  ตำมที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำร่วมประชุมใน
กำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำน  โดยโดยมอบหมำยหน้ำที่ตำมงำนต่ำง ๆ  ดังนี้   

๑  งำนกำรเงิน 
 มอบหมำยให้  นำงสำวนรำวดี  งำนไว  ต ำเหน่ง   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง       
43-2-04-3201-001 และนำงสำวเพ็ญนภำ  ทองดี   ต ำแหน่ง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  เป็นผู้ช่วย โดยมีรำยละเอียด
ของงำนและกำรปฏิบัติดังนี้ 
            ๑.1 กำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรเก็บรักษำเงิน,คณะกรรมกำรรับ-ส่งเงิน,คณะกรรมกำรรับเงิน 
            1.๒ กำรรับเงินรำยได้จำกงำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้  ตำมใบน ำส่งและใบสรุปใบน ำส่งเงินตรวจสอบให้
ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน ำฝำกธนำคำรทุกวัน   พร้อมทั้งส่งใบน ำส่งเงินให้งำนกำรบัญชีลงบัญชี 
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           1.๓ กำรรับเงินจัดสรรจำกท้องถิ่นจังหวัด  ได้แก่  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  ค่ำอำหำรเสริม  (นม)  ค่ำอำหำร
กลำงวัน, ค่ำเบี้ยเลี้ยงยังชีพ,ค่ำอุปกรณ์กีฬำ,ค่ำติดตั้งหอกระจ่ำยข่ำว,ค่ำหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน,ค่ำเช่ำบ้ำน
บุคลำกรถ่ำยโอน, ค่ำก่อสร้ำงทำงหลวงชนบท,ออกใบเสร็จ  ท ำใบน ำส่งเงินให้งำนกำรบัญชีลงบัญชี  
   1.๔ กำรตรวจสอบเงินโอนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ได้แก่  เงินอุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุนลด
ช่องว่ำงทำงกำรคลัง, ภำษีมูลค่ำเพ่ิม, เงินค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภำษีธุรกิจเฉพำะ, 
ค่ำธรรมเนียมน้ ำบำดำล,ค่ำธรรมเนียมป่ำไม้,ค่ำภำคหลวงแร่,ค่ำภำคหลวงปิโตเลียมที่โอนผ่ำนธนำคำรโดยใช้บริกำร 
Self-Service  Banking 
           1.๕ กำรรับฎีกำเบิกเงินจำกงำนต่ำงๆ ลงเลขรับฎีกำวันที่รับใบเบิก    และน ำส่งให้งำนควบคุมงบประมำณตัด
ยอดเงินงบประมำณ 
            1.๖ น ำฎีกำท่ีงำนกำรบัญชีตัดยอดเงินมำตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ (ตำมเอกสำรที่แนบ)  
           1.๗ กำรน ำส่งเงินภำษีหัก  ณ  ที่จ่ำยเงินประกันสังคม, เงินกู้สวัสดิกำรธนำคำร 
           1.๘ กำรน ำส่งเงินสมทบกองทุน  กบท. ภำยในเดือนธันวำคม  ของทุกปี 
           1.๙ กำรโอนเงินเดือนพนักงำนเข้ำธนำคำร 
           1.๑๐ กำรตรวจเอกสำรประกอบฎีกำจ่ำยเงิน  ได้แก่  วันที่,ลำยมือชื่อ,ในใบเสร็จรับเงิน,ใบส ำคัญรับเงินหรือ
หลักฐำนกำรจ่ำย  ใบแจ้งหนี้  ใบส่งของ  ต้องประทับตรำตรวจถูกต้อง 
           1.๑1 กำรจัดท ำฎีกำเบิกเงินของกองคลังฎีกำนอกงบประมำณ  ฎีกำเงินสะสม  พร้อมทั้ง รำยละเอียดต่ำงๆ
ให้ครบถ้วน      

 1.๑๒ กำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดท ำเช็ค  ลงรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วน  จัดท ำส ำเนำคู่ฉบับและตัวจริงให้
เก็บไว้กับฎีกำเบิกเงินส ำเนำแยกแฟ้มไว้ต่ำงหำก  ๑  ฉบับ  ติดตำมประสำนให้ผู้มีสิทธิรับเงินตำมเช็คมำรับไปโดยเร็ว
ต้องไม่เกิน ๑๕ วันหลังจำกผู้มีอ ำนำจลงนำมในเช็คแล้ว  หรือด ำเนินกำรน ำออกไปจ่ำยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
          1.๑๓  กำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล, ค่ำเช่ำบ้ำน, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, ค่ำเล่ำเรียนบุตร,เงินส ำรอง
จ่ำย , ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรไม่ควรเกิน  ๕  วันท ำกำร  หลังจำกรับฎีกำเบิกเงินจำกส ำนัก/ ส่วนต่ำงๆ 
          1.๑4  ด ำเนินกำรเบิกตัดปีโครงกำรที่ด ำเนินกำรไม่ทันในปีงบประมำณนั้น  หรือขออนุมัติจัดท ำรำยจ่ำยค้ำง
จ่ำยตำมแบบที่ก ำหนด 
          1.๑5  กำรจัดท ำเวรบริกำรประชำชนประจ ำเดือนภำยในวันที่  ๒๕ ของทุกเดือน 
          1.๑๖  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๒.   งำนกำรบัญชี 
         มอบหมำยให้ นำงสำวสำยสุดำ  ไตรยวงค์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีรำยละเอียดขอบเขตของงำนและกำรปฏิบัติมีดังนี้ 
         2.๑  รับใบน ำส่งจำกงำนกำรเงินน ำมำลงบัญชีเงินสดรับ 
         ๒.2  ตรวจสอบเงินภำษีจัดสรรที่งำนกำรเงินได้รับมำจำกส ำนักงำนท้องถิ่นจังหวัดมุกดำหำรน ำมำลงบัญชีเงิน
สดรับ(กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)น ำใบผ่ำนรำยกำรทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่ำงๆ)  
         2.๓  กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันทุกวันที่มีกำรรับ-จ่ำยเงินและเสนอให้คณะกรรมกำรเก็บรักษำเงิน
และผู้บริหำรทรำบทุกวัน 
         2.4 รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพำะกิจ/เงินถ่ำยโอน/เลือกท ำตำมแบบ/จ.ส. ๐๒   ภำยใน
ก ำหนดเวลำ   
         2.๕ กำรจัดท ำทะเบียนคุมต่ำงๆ ได้แก่                                                                                                                     
    2.๕.๑ ทะเบียนคุมเงินรำยรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝำกธนำคำรให้ถูกต้องตรงกัน 
            2.๕.๒ ทะเบียนคุมรำยจ่ำยตำมงบประมำณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ำยและ Statement  ของ  ธนำคำร
รวมทั้งสมุดจ่ำยเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
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            2.๕.๓ ทะเบียนคุมเงินค้ ำประกันสัญญำตรวจสอบกับเงินสดรับและส ำเนำใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
             2.๕.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ำมำตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ำยและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 
             2.๕.๕ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณทุกประเภทได้แก่ งบถ่ำยโอน ,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงินค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำอำหำรเสริม (นม) ค่ำเช่ำบ้ำนบุคลำกร/เงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  ลงรับและตัดจ่ำยให้เป็นปัจจุบัน   

   2.๕.๖ จัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป  ทุกครั้งที่มีกำรรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่ำงๆ  เช่น  
ดอกเบี้ยเงินฝำก  ธนำคำรเงินรับโอนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ท ำให้ใบผ่ำนรำยกำรบัญชีมำตรฐำน ๑,๒,๓  
ทุกสิ้นเดือนและที่มีกำรปิดบัญชี 
        3. จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ  ได้แก่     
   3.๑. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือน   ได้แก่  งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรต้องตรงกับรำยงำนสถำนะ
กำรเงินประจ ำวัน, รำยงำนเงินรับฝำก, รำยงำนกระแสเงินสด,งบรับจ่ำยเงินสด,กระดำษท ำกระทบยอด, รำยจ่ำยตำม
งบประมำณ (รำยจ่ำยรำยรับ) จ่ำยจำกเงินสะสม, งบประมำณคงเหลือ , กระดำษท ำกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยรับจริง
ประกอบงบทดลองและรำยงำนรับจ่ำย  และเงินสดประจ ำเดือนงบทดลองประจ ำเดือน 

  3.๒. กำรจัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อสิ้นปีงบประมำณได้แก่  ปิดบัญชี  จัดท ำงบ 
แสดงผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำกรำยรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะสม,งบหนี้สิน,งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
        4. กำรจัดท ำรำยงำนที่ต้องส่งตำมก ำหนดเวลำ  ได้แก่ 
   4.๑.  รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเศรษฐกิจชุมชนภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
   4.๒.  รำยงำนเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลำคม – มีนำคม)  รำยงำนภำยในวันที่ ๑๐  เมษำยน งวด
รำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินเศรษฐกิจชุมชนภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 
   4.๓   รำยงำนเงินสะสมทุก  ๖  เดือน / (งวดตุลำคม – มีนำคม) รำยงำนภำยในวันที่ ๑๐  เมษำยน , งวด
เมษำยน – กันยำยน รำยงำนภำยในวันที่  ๑๐  ของเดือน ตุลำคม 
   4.๔.  รำยงำนกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน ( 
มกรำคม,เมษำยน,กรกฎำคม,ตุลำคม ) 
   4.๕. ปรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนำยน , ธันวำคม 
   4.๖. รำยงำนเศรษฐกิจรำกฐำนก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 

  4.๗. ปรับดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ( เงินฝำกออมทรัพย์ ) ทุกสิ้นเดือนมิถุนำยน  
และ ธันวำคม โดยจัดท ำใบผ่ำนรำยกำรบัญชีทั่วไป 
   4.๘. รำยงำน  GPP 
        5.  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๓. งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
         มอบหมำยให้ นำงสมพร  กลำงประพันธ์  ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง   
43-2-04-4204-001  นำยท ำนอง  ต้นจันดี  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้        
โดยมีรำยละเอียดขอบเขตของงำนและกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
  3.๑ จัดเก็บรำยได้ที่เทศบำลต ำบลบ้ำนเป้ำจัดเก็บเอง  และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรำยได้  ออก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง น ำใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสำนงำนกับงำนกำรเงินเรื่องกำรรับเงินโอนต่ำงจังหวัดและกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   น ำมำรวมในใบน ำส่งเงิน  ก่อนส่งให้งำนกำรเงิน  กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่ำงจังหวัดก่อน
น ำฝำกธนำคำรและส่งหลักฐำนให้งำนกำรบัญชีเพ่ือจะใช้สอบยันให้ตรงกัน 
  1.๒  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน  รวมทั้ง  รำยกำรรำยละเอียดต่ำงๆ ของผู้มำช ำระค่ำภำษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท ำให้เป็นปัจจุบันมีกำรจ ำหน่ำยชื่อลูกหนี้  ลงเล่มที่  เลขที่  
ใบเสร็จรับเงิน  และวันที่รับช ำระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีกำรรับเงิน        
  ๓.3  งำนประเมินจัดเก็บรำยได้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร  ประเมินภำษี  นัดประชุมจัดท ำรำยงำน
กำรประชุม, จัดท ำรำยละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค  ตำมแผนที่ภำษี เพ่ือก ำหนดอัตรำในกำรจัดเก็บทุกปี 
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  3.๔  จ ำหน่ำยลูกหนี้ค้ำงช ำระออกจำกบัญชี  เร่งรัดกำรจัดเก็บรำยได้มีกำรติดตำมทวงหนี้จำกลูกหนี้
โดยตรง 
   3.๕  จัดท ำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ำภำษี ได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดินภำษีบ ำรุงท้องที่  ภำษีป้ำย  
กิจกำรค้ำน่ำรังเกียจและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ     
   3.๖  งำนเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภำษีประจ ำเดือน  เช่น  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ   พร้อมทั้งรำยงำน
หนี้ค้ำงช ำระ 
   3.๗  จัดท ำ ภทบ.  ๑๙  บัญชี  งบหน้ำ  และงบรำยละเอียดค่ำส่วนลด ๖% เป็นประจ ำทุกเดือน  
พร้อมทั้งตรวจสอบกับงำนกำรเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
   3.๘   งำนจัดท ำทะเบียน  ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
   3.9   งำนทะเบียนพำณิชย์ 
    3.10  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๔.  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
          มอบหมำยให้  นำยประถม  สุพรรณโมก  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง                          
43-2-04-3204-001  และนำงจรรยำรักษ์  อำจวิชัย   ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทั่วไป  เป็นผู้ช่วย   เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภำษี  งำนพัสดุ  งำนทะเบียน  เบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์  
และงำนอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมำย  รำยละเอียดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนมีดังนี้ 

4.๑  ก่อนสิ้นเดือนกันยำยน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
4.๒  จัดท ำแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี และแผนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแบบ ผด.๑,ผด.๒, 

ผด.๓,ผด.๕ และรำยงำนตำมแบบ ผด.๖ ในฐำนะหน่วยงำนพัสดุกลำง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
4.3  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน ฯ และขั้นตอนต่ำงๆ ตำมระเบียบพัสดุ (ตำมเอกสำรที่แนบ)  

เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนต้องด ำเนินกำรปรับแผนและแจ้งในส่วนต่ำงๆ ให้ทรำบด้วย 
4.๔  จัดท ำบัญชีรับจ่ำยวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์  กำรยืมพัสดุต้องทวงถำม 

ติดตำมเม่ือครบก ำหนดคืน 
4.๕  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำหน่ำยพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภำพและสูญหำยไม่ 

สำมำรถใช้กำรได้และจ ำหน่ำยออกบัญชีหรือทะเบียน 
4.๖  งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

6. งำนตรวจอนุมัตฎิีกำ และควบคุมงบประมำณ  
            มอบหมำยให้  ส.ต.อ.ทองสอน  พูลเพ่ิม   ต ำแหน่ง ปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับ กลำง)  
เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-00-1101-001    โดยมี   นำงสำวสำยสุดำ  ไตรยวงค์   ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง  43-2-04-2102-001     เป็นผู้ช่วย  โดยมีรำยละเอียดของงำน
และกำรปฏิบัติดังนี้ 
              6.๑  น ำฎีกำที่ส ำนัก / กอง ส่งมำขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมำณในฐำนะหน่วยงำนผู้เบิกแล้ว
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ ส ำนัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม่ หำกพบว่ำวงเงินงบประมำณคงเหลือไม่ถูกต้อง
ตรงกัน ให้รีบแจ้ง ส ำนัก/กองผู้ขอเบิกเงิน ตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีมีเงินงบประมำณคงเหลือไม่เพียงพอ ให้ส่งเรื่องคืน
ส ำนัก / กอง เจ้ำสังกัด ด ำเนินกำรต่อไป กรณีตรวจพบว่ำงบประมำณแผนงำนใด รำยจ่ำยใด วงเงินงบประมำณใกล้
หมด ให้รีบแจ้งส ำนัก / กอง เจ้ำของงบประมำณและแจ้งส ำนักปลัด ฝ่ำยแผนงำนงบประมำณ ด ำเนินกำรต่อไป 
              6.๒  ตรวจสอบรำยรับที่รับเข้ำมำว่ำพอใช้จ่ำยกับรำยจ่ำยที่จ่ำยออกไปหรือไม่  และประสำนงำนกับพัสดุว่ำ
โครงกำรแต่ละโครงกำรมีเงินงบประมำณของกำรด ำเนินงำนหรือสำมำรถท ำสัญญำได้กรณีที่ประกำศและเปิดซองแล้ว 
              6.๓   งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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ส่วนรำชกำร /กองช่ำง 

มอบหมำยให้ นำยทวิช  น้อยทรง  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ( นักบริหำรงำนช่ำง ระดับ ต้น )    
หมำยเลขต ำแหน่ง  43-2-05-2103-001   เป็นผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลภำยในกองช่ำง เช่น รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ  งำนออกแบบและเขียนแบบ 
กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำง งำนควบคุมอำคำร งำนเกี่ยวกับแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำร
รวบรวมประวัติติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล  กำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและ
ยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนกำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ ำมันเชื้อเพลิง  งำนสถำนที่และ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ งำนเสนอขออนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  ให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบหมำยหน้ำที่ตำมงำนต่ำงๆ  ดังนี้    

 1.  งำนธุรกำร  
มอบหมำยให้ นำงกมลพร   ผู้ไท  พนักงำนจ้ำงทั่วไป   เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่  

๑.1 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนพัสดุครุภัณฑ์ในส ำนักงำน งำนสำรบรรณของกองช่ำง งำนร่ำง 
หนังสือ งำนโต้ตอบหนังสือ และกำรรำยงำนต่ำงๆ  

1.๒ งำนรวบรวมข้อมูลบุคลำกรให้ผู้บังคับบัญชำ (เงินเดือน,ค่ำจ้ำง,ค่ำตอบแทนของพนักงำนกอง
ช่ำง) 

1.3 งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 2. งำนก่อสร้ำง 
 มอบหมำยให้ นำยชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์   ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน    เลขที่ต ำแหน่ง           

43-2-05-4701-001  และ นำยเดชจิตร์  สุนทรส  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ให้รับผิดชอบมีรำยละเอียดของ
งำนและกำรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  2.๑  งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน งำนก่อสร้ำงและบูรณะสะพำน งำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุง บูรณะ
และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณะ 
  ๒.2 งำนเกี่ยวกับแผนกำรปฏิบัติงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติติดตำมควบคุม
กำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล  กำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับแผนงำนกำร
เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง 
  2.๓  กำรส ำรวจ  ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุงำน
ออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำงงำนควบคุมอำคำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและหนังสือสั่ง
กำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.๔  งำนส ำรวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่ำง ๆ งำนกำรก่อสร้ำง โดยได้รับอนุญำต ตำม พ.ร.บ.ควบคุม
อำคำร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
  2.๕  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  ได้แก่  ๑.บันทึกข้อควำมเสนอขออนุมัติให้ด ำเนินกำรตำม
แผนงำนเคหะและชุมชน  เป็นต้น    

 3. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  
 มอบหมำยให้ ให้ นำยชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง           

43-2-05-4701-001  และ นำยเดชจิตร์  สุนทรส  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ให้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้ 
 3.๑ งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 3.๒ งำนวิศวกรรม  กำรประมำณรำคำ ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำงแผนงบประมำณ 
 3.๓ งำนประเมินรำคำ  งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรงำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
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 3.๔ งำนส ำรวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่ำง ๆ งำนก่อสร้ำง  โดยได้รับอนุญำต ตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ.
๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง กำรขุดดิน – ถมดิน ตำม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมถึง
เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ   
 3.๕ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

4. งำนสำธำรณูปโภค  
มอบหมำยให้ นำยชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน   เลขที่ต ำแหน่ง           

43-2-05-4701-001  และ นำยเดชจิตร์  สุนทรส  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ให้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้ 

4.๑ งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
4.๒ งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ งำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ งำนประปำ 
4.๓ กำรระบำยน้ ำ  แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง  กำรบ ำรุงรักษำดูแลคลองท่อระบำยน้ ำ ท ำกำรส ำรวจ 

พ้ืนที่และโครงกำรป้องกันน้ ำท่วมขัง 
       

4.๔ กำรจัดท ำแผนโครงกำรบ ำรุงรักษำดูแลคลองสำธำรณะ แผนโครงกำรล้ำงท่อระบำยน้ ำและ 
แผนกำรดูแลบ ำรุงรักษำเครื่องจักร เครื่องสูบน้ ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรระบำยน้ ำให้มีควำมพร้อมที่จะใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำน้ ำท่วมขัง กำรระบำยน้ ำและจัดตั้งงบประมำณขุดลอกคู
คลอง  คูน้ ำ สร้ำงเขื่อน สร้ำงท ำนบ  เป็นต้น 

4.5 งำนส ำรวจ  ออกแบบ เขียนแบบต่ำงๆ งำนกำรก่อสร้ำง โดยได้รับอนุญำต ตำม พ.ร.บ.ควบคุม 
อำคำร พ.ศ.๒๕๒๒  แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง กำรขุดดิน –ถมดิน ตำม พ.ร.บ.ขุดดินและถม
ดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

4.6 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5. งำนผังเมือง 
มอบหมำยให้ นำยชัยวัฒน์  กิติวรประพันธ์  ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน   เลขที่ต ำแหน่ง           

43-2-05-4701-001  และ นำยเดชจิตร์  สุนทรส  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ ให้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้ 

5.1  ส ำรวจแผนที่ กำรก ำหนด / กำรวำงผังพัฒนำเมือง งำนควบคุมทำงผังเมือง 
5.2  งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก ำหนดแนวเขตท่ีสำธำรณะเพ่ือขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร กำร 

ระวังชี้แนวเขตท่ีสำธำรณะร่วมกับส ำนักงำนท่ีดิน ฯ 
 
   5.3  งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก ำหนดแนวเขตที่สำธำรณะเพ่ือขอกำรครองสิทธิ์ในที่สำธำรณะ  
กำรบุกรุกที่ดินในที่สำธำรณะกำรบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สำธำรณะดูแลตรวจสอบที่สำธำรณะสิ่งสำธำรณูปกำร  เช่น  ถนน  
ทำงเท้ำ  คันดิน  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ 
 
    5.4 กำรตรวจสอบกำรขอใช้ที่สำธำรณะ กำรครองสิทธิ์ในที่สำธำรณะ ขออนุญำตเชื่อมทำงสำธำรณะ 
กำรด ำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สำธำรณะ กำรดูแลตรวจสอบรักษำท่ีสำธำรณะ / สิ่งสำธำรณูปกำร เช่น  ถนน  ทำงเท้ำ  คัน
ดิน  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ 
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              5.5 งำนส ำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบต่ำงๆ  งำนกำรก่อสร้ำง  โดยได้รับอนุญำต  ตำม  พ.ร.บ.
ควบคุมอำคำรตลอดจนกฎหมำยอ่ืนๆ  เกี่ยวข้อง  กำรขุดดิน – ถมดิน  ตำม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมตลอดถึง 
เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ  ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

   5.6  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

อนึ่ง  ในกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบล    ในเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรได้รับมอบหมำยให้
หัวหน้ำส ำนัก/กองของส่วนรำชกำรนั้นเป็นผู้สั่งกำรและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะต้องให้นำยกเทศมนตรี  ให้เสนอ
ผ่ำนปลัดเทศบำลต ำบล เพ่ือวินิจฉัยและเสนอนำยกเทศมนตรีทรำบ 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน  ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด  ตำมระเบียบ  อย่ำให้เกิดควำม
บกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้  หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันท ี

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่     1  ตุลำคม   ๒๕๕9     เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่   3    ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

        
         (ลงชื่อ)      

                                                 ( นำยชูวิท   กุมำรสิทธิ์ )  
        นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนเป้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….ร่าง/พิมพ์. 
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