คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 92/๒๕65
เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
………………………………………………………..
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชกา ร วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ประกอบกับ หนังสื อส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เลขที่ตาแหน่ง 11-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้าพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปทุกคนขององค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมทราย รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การพิจารณาทาความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดาเนินงานตาม
กฎหมายและระเบียบคาสั่งที่ต้องใช้ความชานาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นการอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้า
ซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพและหน้าที่อื่นตามพ.ร.บ.สาธารณสุขการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน จัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปูองกันและระงั บโรคติดต่อ จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้
ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บารุง
และส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร จัดให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบารุง
การไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จัดให้มีและบารุงทางระบายน้า เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
จัดให้มีและบารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบารุงโรงพยาบาล จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการ
จัดทากิจการซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุขจัดตั้งและบารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและบารุงสถานที่สาหรับการ
กีฬาและพลศึก ษา จั ด ให้ มีแ ละบ ารุ งสวนสาธารณะ สวนสั ตว์ และสถานที่พักผ่ อ นหย่อ นใจ ปรับปรุ งแหล่ ง
เสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
/และมีหน้าที่อื่นๆ...

-2และหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคาสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
การจั ดการให้ ความสะดวกและรั กษาความสงบเรียบร้อยในการเลื อกตั้งของแต่ล ะหน่ว ยเลื อกตั้งที่อยู่ในท้องที่
การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างและคนงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล การขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงานและพนักงานส่วนตาบลประจาปี การขออนุมัติใช้
จ่ายเงิน สะสมขององค์การบริห ารส่ว นตาบล เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่ว นตาบลที่
ก.อบต.จั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการสอบสวนพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย เป็ น เจ้ า หน้ า ที่
งบประมาณ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เป็นกรรมการ
ควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ คลังจังหวัด เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน
ภาษีโรงเรือน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบารุงท้องที่ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีปูาย เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจาหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุม
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทารายงานประจาปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอานวย
การศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการจัดงานประจาปีอันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี
งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
ต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้ าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้วย
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) เลขที่ ต าแหน่ ง 11-3-01-2101-001 เป็ น หั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปทุกคนของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
แหลมทราย
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
การบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์
ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหาร
ทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา
/งานรวบรวมข้อมูล...

-3งานรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ง านแปลเอกสารงานเตรี ย มเรื่ อ งและเตรี ย มการส าหรั บ การประชุ ม
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
งานติดตามผลงาน เป็นต้น
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบและ
ปฏิบั ติห น้ า ที่อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งรวมทั้ง งานราชการที่ มิไ ด้ก าหนดให้ เ ป็น หน้ าที่ ของส านั ก/กองหรื อ ส่ ว นราชการใด
ในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
1. งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 11-3-01-2101-001
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานโดยมี พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างฯ
สังกัดสานักปลัด อบต. เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป โดยมี หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของสานักปลัด อบต.
งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาฯ งานรัฐพิธีและ
พิธีการต่าง ๆและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
1. นายธนภัทร ปรีชาเชี่ยว ตาแหน่ง พนักงานสูบน้า (ลูกจ้างประจาถ่ายโอน)
มีหน้าที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมเครื่องสูบน้า
(2) ตรวจสอบเครื่องสูบน้า มอเตอร์ ระบบไฟฟูาและแพสูบน้า
(3) จดเลขมิเตอร์ไฟฟูาก่อนสูบน้าและหลังสูบน้าทุกครั้ง
(4) ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นางวิลาวัณย์ ยิ้มศรี ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
(๒) รับ ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดเก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ
(๔) พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือ เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ
(๕) ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(๖) ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางนฤมล อินทร์นาค ตาแหน่ง นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทาหน้าที่ เปิด-ปิด สานักงานตามเวลาการปฏิบัติงานราชการ
/(๒) ทาความสะอาด...
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ห้ องปฏิบั ติงานส านั กปลั ด อบต. ห้ อ งปฏิ บั ติง านกองคลั ง ห้ องปฏิบั ติงานกองช่า งห้ อ งประชุม สภาฯ ให้ ส ะอาด
เรียบร้อยเป็นประจา รวมทั้ง ฝูา เพดาน กระจก ระเบียง บันได ห้องน้า และบริเวณต่างๆ เป็นต้น
(๓) งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ
(4) ช่วยเหลืองานธุรการ เช่น ถ่ายเอกสาร เดินหนังสือราชการภายในสานักงาน อบต. และหนังสือ
ราชการภายนอก
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นายสัน ติ พ งศ์ มาศกสิน ตาแหน่ง พนั กงานขั บรถยนต์ (พนั กงานจ้ า งทั่ วไป) มี ห น้า ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) เป็ น พนั ก งานขั บ รถยนต์ส่ ว นกลางไปราชการต่าง ๆ ตามคาสั่ งองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
แหลมทรายและตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) มี ห น้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ส่ ว นกลางโดยการตรวจสอบสภาพเครื่อ งยนต์ เช่น ตรวจเช็ ค
น้ามันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้าในหม้อน้า ไฟเบรก ตรวจเช็คลมยาง ฯลฯ
(3) ตรวจเช็คน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในความพร้อมที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
(4) ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติอยู่เสมอ
(5) บันทึกเลขไมล์และควบคุมการใช้น้ามันรถยนต์ส่วนกลางให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นายวรพันธ์ พุทธเมธา ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
(1) งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคารสานักงานฯ ได้แก่ ถางหญ้า ตัดหญ้าเก็บขยะ
(2) หน้าที่ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ
(3) ดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์สินของทางราชการ
(4) ช่วยบริการและอานวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นายมนัส บุษยากุล ตาแหน่ง ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามเฝูาสถานที่ทาการ อบต.แหลมทรายในเวลา 16.30 - 08.30 น.
(2) ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายและตรวจตราความสงบเรียบร้อยของหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มอบหมายให้ นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 11-3-01-3103-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลสถิ ติ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบลและจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
/(2) งานประสานแผนพัฒนา...
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(3) งานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และงานควบคุมดูแลรายงานการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) งานจัดทาข้อมูลเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(5) งานการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
(6) งานกากับดูแลและงานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ
(7) ควบคุมดูแลงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
(8) งานควบคุมดูแลการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
(9) งานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔
(10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานการเจ้าหน้าที่
มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ ภิรมย์กิตติรัฐ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-01-3102-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(2) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(3) งานทะเบี ย นประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(4) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(5) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน
(6) งานจัดทาแผนอัตรากาลัง/ปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(7) งานส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและการดู
งานของพนักงานส่วนตาบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
(9) งานสวัสดิการของพนักงานส่ว นตาบล ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้าง การขอรับบาเหน็จ
บานาญและเงินทดแทนต่างๆ
(10) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่นๆ ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
(11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานสวัสดิการสังคม
มอบหมายให้ นางวิ ลาวั ณ ย์ ยิ้ ม ศรี ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ เลขที่ ต าแหน่ ง
11-3-01-3801-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
/(๒).งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ...
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(3) งานส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรีเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
(4) จัดทาทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ให้
เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้
(5) งานสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปุวยเอดส์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน
และประสบปัญหาความเดือดร้อน
(6) งานส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้และการมีงานทา เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ
(7) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาชุมชน
(8) ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการและจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
(9) ร่ ว มสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนชุมชนกับประชาคมหมู่บ้า นสรุป และรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาเข้าบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง 11-3-001101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนายทีระวุฒิอยู่พรหม ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้า นายชานาญ
บุตรวาทิตย์ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง และนายพัฒนา ขาวสุวรรณ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็นผู้ช่วย
มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
(1) งานอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
(3) งานกู้ภัยต่าง ๆ
(4) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
(5) กากับดูแลงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(6) บารุงรักษารถยนต์(บรรทุกน้า)โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เช่น ตรวจเช็ค น้ามันเครื่อง
ตรวจเช็คระดับน้าในหม้อน้า ไฟเบรก ตรวจเช็คลมยาง ฯลฯ
(7) ตรวจเช็คน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในความพร้อมที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
(8) ดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลแหลมทราย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. งานกฎหมายและคดี
มอบหมายให้นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง 11-3-001101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งาน
วินิจฉัยปัญหากฎหมาย งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบล งานให้คาปรึกษาทางกฎหมายและ
คดีแก่เยาวชน งานสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่
ได้รับมอบหมาย
/7.งานบริหารงาน...

-77. งานบริหารงานสาธารณสุข
มอบหมายให้ นางสาวปั ท มา แก้ ว มณี ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ปฏิ บั ติ ก าร
เลขทีต่ าแหน่ง 11-3-04-3601-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุ ขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและ
ข้อบังคับตาบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝูา
ระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหาร
สาธารณสุ ข การควบคุมการฆ่าสั ตว์ จ าหน่ายเนื้อสั ตว์ และปฏิบัติห น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานสุขศึกษา
-งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้า งานปูองกัน รักษา และบาบัดยาเสพติด
-งานรักษาและพยาบาล
-งานชันสูตรสาธารณสุข
-งานเภสัชกรรม
-งานทันตกรรม
-งานสัตวแพทย์
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานเฝูาระวังโรคระบาด
-งานระบาดวิทยา
-งานปูองกันและระงับโรคติดต่อนาโดยคน แมลง และสัตว์
-งานเกี่ยวกับการปูองกันรักษาโรคเอดส์
-งานจัดทาเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาลทั่วไป
-งานสุขาภิบาลโรงงาน
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานอาชีวอนามัย
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม
-มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-งานจัดการขยะและมูลฝอย
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
/8.งานการศึกษา...

-88. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ นางสาวมนัส นัน ท์ ขั น ทอง ตาแหน่ง นัก วิ ช าการศึก ษาช านาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-01-3803-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ความรับผิด ชอบ เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนางานศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่ง 2 งาน
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ งานส่งเสริมการกีฬา
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวมนัส นัน ท์ ขั น ทอง ตาแหน่ง นัก วิ ช าการศึก ษาช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 11-3-01-3803-๐๐๑ ปฏิบั ติ ห น้าที่ เกี่ยวกับ การจัด ประสบการณ์เ รียนรู้ การส่ งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ
ตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งานกิจการสภาฯ
มอบหมายให้ นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เป็น ผู้รั บผิ ด ชอบ โดยมี นางวิ ล าวั ณย์ ยิ้ มศรี ต าแหน่ ง นั กพั ฒ นาชุม ชนช านาญการ นางสาวปั ทมา แก้ ว มณี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและนางนฤมล อินทร์นาค ตาแหน่ง นักการ เป็นผู้ช่วยเหลือ ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานกิจการสภาฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
/(๑) งานเตรียมการประชุมสภา...

-9(1) งานเตรียมการจัดประชุมสภาท้องถิ่น
(2) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม วาระการประชุม
(3) งานจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม
(4) งานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น
(5) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาท้องถิ่น
(6) งานเลือกตั้งและข้อมูลเลือกตั้ง
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นายวัลยุทธ์ ทศกฎไพรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริ หารงานช่า ง
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 11-3-05-2103-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกากับดูแลงานภายในกองช่าง โดยมี
นายณัฐพงษ์ มาตย์สถิตย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน
มีหน้า ที่ รั บผิด ชอบ ควบคุ มการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบและก่อสร้า งงานโยธา การ
วางโครงการส ารวจวิเ คราะห์ ข้อมูล เพื่ อใช้ในการออกแบบ วางผั งหลั ก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุ ภัณฑ์และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน
พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษา
ในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้าง
ด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา
สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจ
ปูองกันอัคคีภัย ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วิ นิจ ฉั ยสั่ ง การ ควบคุ ม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นางสาวฉั น ทนา พลรี ท อง ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง (นัก บริ ห ารงาน
การคลัง ระดับต้น ) เลขที่ต าแหน่ง 11-3-04-2102-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกากับดูแลงานภายใน
กองคลังโดยมีพนักงานส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจา เป็นผู้ช่วย
มีหน้าที่ รับผิดชอบ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็นเสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงาน
บริหารงานคลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง
งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการงานคลัง
งานจัดระบบงานบุคคลที่สังกัดกองคลัง งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิ
การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของส่วนการคลังได้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทารายงาน
/การประเมินผลการใช้จ่าย...

-10การประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง
เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชาระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนาวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะ
การเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุ ภัณฑ์ การจั ดซื้อจั ดจ้ าง ร่ว มเป็ น คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน
กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้องมูลทางการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหา
จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน
โดยแบ่งเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานการเงิน
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
เป็นหัวหน้า โดยมีนางสังวรณ์ อะแปฺะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ซึ่งมี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
(1.2) ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนาส่งและสรุปใบนาส่ง
เงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาเงินฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(1.3) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ค่าก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท ออกใบเสร็จ ทาใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(1.4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Servive Banking
(1.5) การรับฎีกาเบิกเงินจากสานัก/กองต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาที่ใบเบิก และนาส่งให้งานควบคุม
งบประมาณตัดยอดงบประมาณ
(1.6) นาฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
(1.7) การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย 5% เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนตาบล เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน ภายในกาหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
(1.8) การนาส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(1.9) การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
(1.10) การตรวจสอบเอกสารประกอบฎี ก าการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ แ ก่ วั น ที่ ลายมื อ ชื่ อ ใน
ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
(1.11) การจัดทาฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
(1.12) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาสาเนาคู่ฉบับและ
ตัว จริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิ กเงิน ติดตามประสานให้ผู้ มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน 15 วัน
หลังจากผู้มีอานาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดาเนินการนาออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
/(1.13)การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล...

-11(1.13) การเบิ กสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินสารองจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ไม่ควรเกิน 5 วันทาการหลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสานัก/กองต่าง ๆ
(1.14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานการบัญชี
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง) เป็นหัวหน้า โดยมี นางสังวรณ์ อะแปฺะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย
ซึ่งมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(2.1) รับใบนาส่งเงินจากงานการเงินนามาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ
(2.2) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสานักงานท้องถิ่นจังหวัด นามาลงบัญชี
เงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นาไปผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนต่าง ๆ)แล้วนามาลงทะเบียนเงินรายรับ
(2.3) การจั ด ท ารายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ทุ ก วั น ที่ มี ก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารฯ ทราบทุกวัน
(2.4) รายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินถ่ายโอน เลือกทาตามแบบ
จส.02 ภายในกาหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.5) จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
- ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statment ของ
ธนาคาร รวมทั้งสมุดรายจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินค้าประกันสัญญา ตรวจสอบกับเงินสดและสาเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
ตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินสะสม จัดทาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท
- จัดทาทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ได้แก่ งบถ่ายโอน เงินผู้ดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้านบุคลากร เงินหักภาษี ณ ที่
จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสด เป็นเงินโอน เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3
ทุกสิ้นเดือนและที่มากรปิดบัญชี
(2.6) จัดทารายงานต่าง ๆ ได้แก่
- การจัดทารายงานประจาเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงาน
สถานการณ์เงินประจาวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานรับ -จ่ายเงินสด กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) รายจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษทาการรายจ่าย งบประมา ณ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย
- จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทารายงานผล
การดาเนินงาน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี

/(2.7) การจัดทารายงานที่ต้องส่ง...
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- รายงานการใช้เงินเศรษฐกิจชุมชน ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
- รายงานเงิน สะสมทุก 6 เดือน (งวดเดือนตุล าคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10
เมษายน งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10
ของทุกปี
- ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาทุกสิ้นเดือน และประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจัดทาใบผ่านบัญชีทั่วไป
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชีมอบหมาย
3. งานพัฒนารายได้
มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ ศรวัฒนา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-04-4204-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท
รั บ เงิน รายได้ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น พร้ อ มทั้ง นาส่ ง ใบเสร็ จ โดยประสานงานกับ งานการเงินเรื่อ งการรั บเงิน โอน
ต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นามารวมในใบนาส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงิน นาฝากธนาคารและ
ส่งหลักฐานให้งานการบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชาระภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และทาให้เป็นปัจจุบัน มีการจาหน่ายลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรั บเงิน
และวันที่ชาระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3.3 งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุม จัดทารายงาน
การประชุม จัดทารายละเอียดการแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกาหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี
3.4 จาหน่ ายลูกหนี้ค้างชาระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงถามจาก
ลูกหนี้โดยตรง
3.5 จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย
3.6 งานเร่ งรั ดจั ดเก็บ และตรวจสอบภาษีประจาเดือน โดยดาเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้ง
รายงานหนี้ค้างชาระให้ผู้บริหารฯ ทราบ
3.7 จัดทา ภบท.19 บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6% เป็นประจาทุกเดือน พร้อม
ทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
3.8 งานจัดทาทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6
3.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
มอบหมายให้ นางสาวพีย์รญา กลัดวัง ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง
11-3-04-3204-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.2 จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,
ผด.3,ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
/4.2 การจัดทาแผนการจัดหาพัสดุ...

-134.3 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผน ต้องดาเนินการปรับแผนและในส่วนต่าง ๆ ให้รับทราบด้วย
4.4 จัดทาบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกาหนดคืน
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ กรณีที่มีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหายไม่
สามารถใช้การได้ และจาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและงานควบคุมงบประมาณ
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 น าฎีกาที่ส านั ก/กอง ส่ งมาขอเบิกเงินลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้ เบิก
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบ
แจ้งสานัก/กอง ผู้ขอเบิกเงินตรวจสอบให้ถูกต้อง
5.2 ตรวจสอบรั บ รองความถู ก ต้ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของฎีกาที่สานัก/กอง ส่งขอเบิกเงินแล้วลงชื่อรับรองความถูกต้องในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกา
และควบคุมงบประมาณ
5.3 ตรวจสอบรายรับที่เข้ามาว่าพอใช้จ่ายหรือไม่ และประสานงานกับสานัก/กองและฝุาย
แผนงานประมาณ สานักปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่อไป
5.4 ตรวจสอบรายรับที่เข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายหรือไม่ และประสานงานกับสานัก/กองและ
ฝุายแผนงานงบประมาณทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ สาหรับกรณี
ใกล้สิ้นปี งบประมาณให้ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดจนระยะเวลาการเบิกจ่าย เพื่อสอบทานความ
ถูกต้อง ปูองกันการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ
5.5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเห็นชอบ/อนุญาต/อนุมัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามกฎหมาย ระเบียบฯ และ
หนั ง สื อ สั่ ง การก าหนด อย่ า ให้ เกิ ดความบกพร่อ งเสี ย หายแก่ ท างราชการได้ หากมีปั ญหาหรือ อุป สรรคในการ
ปฏิบั ติงานให้ รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลแหลมทรายทราบโดยทันที บรรดาคาสั่งอื่นใดที่ได้
กาหนดไว้แล้วก่อนนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65
(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 93/2565
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
………………………………………………………..
อาศัย อานาจตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ประกอบกับหนังสื อส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างฯ สังกัดสานักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) เลขที่ ต าแหน่ ง 11-3-01-2101-001 เป็ น หั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปทุ ก คนของส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลแหลมทราย
มีหน้าที่รับผิดชอบ
การบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์
ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่
งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา
งานรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ง านแปลเอกสารงานเตรี ย มเรื่ อ งและเตรี ย มการส าหรั บ การประชุ ม
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ
งานติดตามผลงาน เป็นต้น
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ
/ให้คาปรึกษา...

-2ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็น หน้าที่ของสานัก/กองหรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ
1. งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 11-3-01-2101-001
มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานโดยมี พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างฯ
สังกัดสานักปลัด อบต. เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป โดยมี หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของสานักปลัด อบต.
งานบริหารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกิจการสภาฯ งานรัฐพิธีและ
พิธีการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
1. นางวิลาวัณย์ ยิ้มศรี ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 11-3-013801-๐๐๑ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
(๒) รับ ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดเก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ
(๔) พิมพ์และคัดสาเนา หนังสือ เอกสาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการ
(๕) ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
(๖) ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายธนภัทร ปรีชาเชี่ยว ตาแหน่ง พนักงานสูบน้า (ลูกจ้างประจาถ่ายโอน)
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมเครื่องสูบน้า
(2) ตรวจสอบเครื่องสูบน้า มอเตอร์ ระบบไฟฟูาและแพสูบน้า
(3) จดเลขมิเตอร์ไฟฟูาก่อนสูบน้าและหลังสูบน้าทุกครั้ง
(4) ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นางนฤมล อินทร์นาค ตาแหน่ง นักการ (พนักงานจ้างทั่วไป)มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ทาหน้าที่ เปิด-ปิด สานักงานตามเวลาการปฏิบัติงานราชการ
(๒) ทาความสะอาดภายในตัวอาคารและบริเวณรอบๆ อาคารสานักงาน อบต.แหลมทราย ได้แก่
ห้ องปฏิบั ติงานส านั กปลั ด อบต. ห้ อ งปฏิ บั ติง านกองคลั ง ห้ องปฏิบั ติงานกองช่า งห้ อ งประชุม สภาฯ ให้ ส ะอาด
เรียบร้อยเป็นประจา รวมทั้ง ฝูา เพดาน กระจก ระเบียง บันได ห้องน้า และบริเวณต่างๆ เป็นต้น
(๓) งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ
(4) ช่วยเหลืองานธุรการ เช่น ถ่ายเอกสาร เดินหนังสือราชการภายในสานักงาน อบต. และหนังสือ
ราชการภายนอก
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/(4) นายสันติพงศ์ ...

-34. นายสัน ติ พ งศ์ มาศกสิน ตาแหน่ง พนั กงานขั บรถยนต์ (พนั กงานจ้ า งทั่ วไป) มี ห น้า ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) เป็ น พนั ก งานขั บ รถยนต์ส่ ว นกลางไปราชการต่าง ๆ ตามคาสั่ งองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบล
แหลมทรายและตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) มี ห น้ า ที่ บ ารุ ง รั ก ษารถยนต์ ส่ ว นกลางโดยการตรวจสอบสภาพเครื่อ งยนต์ เช่น ตรวจเช็ ค
น้ามันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้าในหม้อน้า ไฟเบรก ตรวจเช็คลมยาง ฯลฯ
(3) ตรวจเช็คน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในความพร้อมที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
(4) ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติอยู่เสมอ
(5) บันทึกเลขไมล์และควบคุมการใช้น้ามันรถยนต์ส่วนกลางให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นายวรพันธ์ พุทธเมธา ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
(1) งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคารสานักงานฯ ได้แก่ ถางหญ้า ตัดหญ้า เก็บขยะ
(2) หน้าที่ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปลูกต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ
(3) ดูแลรักษาความสะอาดทรัพย์สินของทางราชการ
(4) ช่วยบริการและอานวยความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นายมนัส บุษยากุล ตาแหน่ง ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามเฝูาสถานที่ทาการ อบต.แหลมทรายในเวลา 16.30 - 08.30 น.
(2) ดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายและตรวจตราความสงบเรียบร้อยของหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มอบหมายให้ นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เลขที่ตาแหน่ง 11-3-01-3103-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลสถิ ติ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนพัฒนาตาบลและจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(2) ประสานแผนพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(3) งานการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และงานควบคุมดูแลรายงานการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) งานจัดทาข้อมูลเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(5) งานการโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
(6) งานกากับดูแลและงานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ
(7) ควบคุมดูแลงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือรายจ่ายเพิ่มเติมในระบบ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas)
/(8).งานควบคุมดูแล...

-4(8) งานควบคุมดูแลการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
(9) งานควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
(10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. งานการเจ้าหน้าที่
มอบหมายให้ นายณัฐกิตติ์ ภิรมย์กิตติรัฐ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-01-3102-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(2) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(3) งานทะเบี ย นประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(4) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(5) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทน
(6) งานจัดทาแผนอัตรากาลัง/ปรับปรุงตาแหน่งและอัตรากาลัง
(7) งานส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและการดู
งานของพนักงานส่วนตาบล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ
(8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทาคุณประโยชน์
(9) งานสวัสดิการของพนักงานส่ว นตาบล ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้าง การขอรับบาเหน็จ
บานาญและเงินทดแทนต่างๆ
(10) งานการลาพักผ่อนประจาปีและการลาอื่นๆ ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
(11) จัดทาฎีกาเบิกเงินรายจ่ายต่างๆของสานักปลัด
(12) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานสวัสดิการสังคม
มอบหมายให้ นางวิ ลาวั ณ ย์ ยิ้ ม ศรี ต าแหน่ ง นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนช านาญการ เลขที่ ต าแหน่ ง
11-3-01-3801-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(2) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์
(3) งานส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรีเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
(4) จัดทาทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ให้
เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้
(5) งานสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปุวยเอดส์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน
และประสบปัญหาความเดือดร้อน
(6) งานส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้และการมีงานทา เป็นที่ปรึกษากลุ่ม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ
/7.ประสานกับหน่วยงาน...

-5(7) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาชุมชน
(8) ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการและจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
(9) ร่ ว มสนั บ สนุ น การจั ด ทาแผนชุมชนกับประชาคมหมู่บ้า นสรุป และรวบรวมข้อมูล ปัญหาที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาเข้าบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง 11-3-001101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีนายทีระวุฒิ อยู่พรหม ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้า นายชานาญ
บุตรวาทิตย์ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง และนายพัฒนา ขาวสุวรรณ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง เป็นผู้ช่วย
มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
(1) งานอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ
(3) งานกู้ภัยต่าง ๆ
(4) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
(5) กากับดูแลงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(6) บารุงรักษารถยนต์(บรรทุกน้า)โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ เช่น ตรวจเช็ค น้ามันเครื่อง
ตรวจเช็คระดับน้าในหม้อน้า ไฟเบรก ตรวจเช็คลมยาง ฯลฯ
(7) ตรวจเช็คน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในความพร้อมที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
(8) ดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่ตาบลแหลมทราย
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. งานนิติการ
มอบหมายให้ นายศราวุธ ทองขาว ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง 11-3-001101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย งานดาเนิ น การทางคดีแ ละศาลปกครอง งานร้ องเรีย น ร้ องทุก ข์ และอุ ท ธรณ์ งานระเบีย บการคลั ง
งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบล งานให้คาปรึกษาทางกฎหมาย
และคดีแก่เยาวชน งานสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย
7. งานบริหารงานสาธารณสุข
มอบหมายให้ นางสาวปัทมา แก้วมณี ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-04-3601-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุ ขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและ
ข้อบังคับตาบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝูา
ระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม
/8.การให้บริการ...

-6การให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข การควบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ จ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
-งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
-งานสุขศึกษา
-งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้า งานปูองกัน รักษา และบาบัดยาเสพติด
-งานรักษาและพยาบาล
-งานชันสูตรสาธารณสุข
-งานเภสัชกรรม
-งานทันตกรรม
-งานสัตวแพทย์
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานเฝูาระวังโรคระบาด
-งานระบาดวิทยา
-งานปูองกันและระงับโรคติดต่อนาโดยคน แมลง และสัตว์
-งานเกี่ยวกับการปูองกันรักษาโรคเอดส์
-งานจัดทาเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาลทั่วไป
-งานสุขาภิบาลโรงงาน
-งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
-งานอาชีวอนามัย
-งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-งานควบคุมมลพิษ
-งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
-งานจัดการขยะและมูลฝอย
-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มอบหมายให้ นางสาวมนัส นัน ท์ ขั น ทอง ตาแหน่ง นัก วิ ช าการศึก ษาช านาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-01-3803-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ความรับผิด ชอบ เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนางานศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการงานส่งเสริมเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่ง 2 งาน
/งานส่งเสริมการศึกษา...

-71. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ งานส่งเสริมการกีฬา
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวมนัส นัน ท์ ขั น ทอง ตาแหน่ง นัก วิ ช าการศึก ษาช านาญการ เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-01-3803-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนี้
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ
ตามวัย
3.ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5.ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งานกิจการสภาฯ
มอบหมายให้นางสาวสิริมาศ พัฒสถิตย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เป็น ผู้รั บผิ ด ชอบ โดยมี นางวิ ล าวั ณย์ ยิ้ มศรี ต าแหน่ ง นั กพั ฒ นาชุม ชนช านาญการ นางสาวปั ทมา แก้ ว มณี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางนฤมล อินทร์นาค ตาแหน่ง นักการภารโรง เป็นผู้ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการสภาฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานเตรียมการจัดประชุมสภาท้องถิ่น
(2) งานระเบียบข้อบังคับการประชุม วาระการประชุม
(3) งานจัดเตรียมสถานที่และเอกสารประกอบการประชุม
(4) งานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น
(5) งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภาท้องถิ่น
(6) งานเลือกตั้งและข้อมูลเลือกตั้ง
(7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
/อนึ่ง ในการปฏิบัติงาน...

-8อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเห็นชอบ/อนุญาต/อนุมัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการกาหนด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายทราบโดยทันที บรรดาคาสั่งอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 95/2565
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตาบล
………………………………………………………..
อาศัย อานาจตามพระราชบัญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ประกอบกับหนังสื อส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างฯ สังกัดกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นายวัลยุทธ์ ทศกฎไพรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริ หารงานช่า ง
ระดับต้น) เลขที่ตาแหน่ง 11-3-05-2103-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกากับดูแลงานภายในกองช่าง โดยมี
นายณัฐพงษ์ มาตย์สถิตย์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน
มีหน้า ที่ รั บผิด ชอบ ควบคุม การปฏิบัติ งานเกี่ย วกับ การออกแบบและก่ อสร้ างงานโยธา การ
วางโครงการส ารวจวิเ คราะห์ ข้อมูล เพื่ อใช้ในการออกแบบ วางผั งหลั ก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุ ภัณฑ์และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน
พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นที่ปรึกษา
ในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้าง
ด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้า ทางเท้า คลอง อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา
สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เป็นกรรมการตรวจรับพัส ดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจ
ปูองกันอัคคีภัย ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และ
งบประมาณของหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วิ นิจ ฉั ยสั่ ง การ ควบคุ ม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/อนึ่งในการ.....

-2อนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเห็นชอบ/อนุญาต/อนุมัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการกาหนด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายทราบโดยทันที บรรดาคาสั่งอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนีต้ ั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
ที่ 94/๒๕65
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตาบล
………………………………………………………..
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ ห ารงานบุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล ประกอบกับหนังสื อส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้
พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา สังกัดกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นางสาวฉั น ทนา พลรี ท อง ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง (นัก บริ ห ารงาน
การคลัง ระดับต้น ) เลขที่ต าแหน่ ง 11-3-04-2102-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกากับดูแลงานภายใน
กองคลังโดยมีพนักงานส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจา เป็นผู้ช่วย
มีหน้าที่ รับผิดชอบ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็นเสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงาน
บริหารงานคลังที่ต้องใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง
งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการงานคลัง
งานจัดระบบงานบุคคลที่ สังกัดกองคลัง งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิ
การเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของส่วนการคลังได้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทารายงาน การประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์ประมาณการรายรับรายจ่าย กาหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชาระภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนาวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของ
รายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดซื้อจั ดจ้าง
ร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้องมูลทางการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัด
ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
/1. งานการเงิน.......

-๒1. งานการเงิน
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
เป็นหัวหน้า โดยมีนางสังวรณ์ อะแปฺะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีรายละเอียดของงาน
และการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินประจาวัน
(1.2) ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนาส่งและสรุปใบนาส่ง
เงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาเงินฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(1.3) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวั ด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว ค่าเช่าบ้านบุคลากรถ่ายโอน ค่าก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท ออกใบเสร็จ ทาใบนาส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(1.4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Servive Banking
(1.5) การรับฎีกาเบิ กเงินจากสานัก/กองต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาที่ใบเบิก และนาส่งให้งานควบคุม
งบประมาณตัดยอดงบประมาณ
(1.6) นาฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
(1.7) การนาส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสังคม เงินค่าใช้จ่าย 5% เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนตาบล เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน ภายในกาหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
(1.8) การนาส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(1.9) การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร
(1.10) การตรวจสอบเอกสารประกอบฎี ก าการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ แ ก่ วั น ที่ ลายมื อ ชื่ อ ใน
ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
(1.11) การจัดทาฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
(1.12) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทาสาเนาคู่ฉบับและ
ตัว จริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิ กเงิน ติดตามประสานให้ผู้ มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ต้องไม่เกิน 15 วัน
หลังจากผู้มีอานาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดาเนินการนาออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
(1.13) การเบิ กสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินสารองจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ไม่ควรเกิน 5 วันทาการหลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสานัก/กองต่าง ๆ
(1.14) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานการบัญชี
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการ
คลัง ) เป็ น หัว หน้ า โดยมี นางสั งวรณ์ อะแปฺะ ต าแหน่ ง เจ้ า พนักงานการเงิ นและบัญชี เป็ นผู้ ช่ ว ย ซึ่ง มี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(2.1) รับใบนาส่งเงินจากงานการเงินนามาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ
(2.2) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสานักงานท้องถิ่นจังหวัด นามาลงบัญชี
เงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นาไปผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับโอนต่าง ๆ)แล้วนามาลงทะเบียนเงินรายรับ
/(2.3) การจัดทา.....

-3(2.3) การจั ด ท ารายงานเงิ น คงเหลื อ ประจ าวั น ทุ ก วั น ที่ มี ก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารฯ ทราบทุกวัน
(2.4) รายงานการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินถ่ายโอน เลือกทาตามแบบ
จส.02 ภายในกาหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.5) จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
- ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statment ของ
ธนาคาร รวมทั้งสมุดรายจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินค้าประกันสัญญา ตรวจสอบกับเงินสดและสาเนาใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
ตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินสะสม จัดทาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภท
- จัดทาทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ได้แก่ งบถ่ายโอน เงินผู้ดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้านบุคลากร เงินหักภาษี ณ ที่
จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสด เป็นเงินโอน เช่น
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3
ทุกสิ้นเดือนและที่มากรปิดบัญชี
(2.6) จัดทารายงานต่าง ๆ ได้แก่
- การจัดทารายงานประจาเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงาน
สถานการณ์เงิ นประจาวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานรับ -จ่ายเงินสด กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) รายจ่ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษทาการรายจ่าย งบประมาณ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย
- จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดทารายงานผล
การดาเนินงาน งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี
(2.7) การจัดทารายงานที่ต้องส่งตามกาหนดเวลา ได้แก่
- รายงานการใช้เงินเศรษฐกิจชุมชน ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
- รายงานเงิน สะสมทุก 6 เดือน (งวดเดือนตุล าคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10
เมษายน งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10
ของทุกปี
- ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาทุกสิ้นเดือน และประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจัดทาใบผ่านบัญชีทั่วไป
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชีมอบหมาย
3. งานพัฒนารายได้
มอบหมายให้ นางวิภาวรรณ ศรวัฒนา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน เลขที่
ตาแหน่ง 11-3-04-4204-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
/ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ...

-4มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท
รั บ เงิน รายได้ ออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น พร้ อ มทั้ง นาส่ ง ใบเสร็ จ โดยประสานงานกับ งานการเงินเรื่อ งการรั บเงิน โอน
ต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นามารวมในใบนาส่งเงินก่อนส่งให้งานการเงิน นาฝากธนาคารและ
ส่งหลักฐานให้งานการบัญชี เพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ มาชาระภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และทาให้เป็นปัจจุบัน มีการจาหน่ายลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน
และวันที่ชาระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3.3 งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุม จัดทารายงาน
การประชุม จัดทารายละเอียดการแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกาหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี
3.4 จาหน่ายลูกหนี้ค้างชาระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ มีการติดตามทวงถามจาก
ลูกหนี้โดยตรง
3.5 จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีปูาย
3.6 งานเร่ งรั ดจั ดเก็บ และตรวจสอบภาษีประจาเดือน โดยดาเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้ง
รายงานหนี้ค้างชาระให้ผู้บริหารฯ ทราบ
3.7 จัดทา ภบท.19 บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6% เป็นประจาทุกเดือน พร้อม
ทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
3.8 งานจัดทาทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6
3.9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
มอบหมายให้ นางสาวพีย์รญา กลัดวัง ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง
11-3-04-3204-001 เป็นผู้รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
4.2 จัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,
ผด.3,ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
4.3 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผน ต้องดาเนินการปรับแผนและในส่วนต่าง ๆ ให้รับทราบด้วย
4.4 จัดทาบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกาหนดคืน
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ กรณีที่มีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพและสูญหายไม่
สามารถใช้การได้ และจาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. งานตรวจอนุมัติฎีกาและงานควบคุมงบประมาณ
มอบหมายให้ นางสาวฉันทนา พลรีทอง ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
เป็นผู้รับผิดชอบ
/มีหน้าที่และความรับผิดชอบ...

-5มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 น าฎีกาที่ส านั ก/กอง ส่ งมาขอเบิกเงินลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้ เบิก
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับที่ขอเบิกหรือไม่ หากพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน ให้รีบ
แจ้งสานัก/กอง ผู้ขอเบิกเงินตรวจสอบให้ถูกต้อง
5.2 ตรวจสอบรั บ รองความถู ก ต้ อ ง การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ก ฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของฎีกาที่สานัก/กอง ส่งขอเบิกเงินแล้วลงชื่อรับรองความถูกต้องในฐานะผู้ตรวจสอบฎีกา
และควบคุมงบประมาณ
5.3 ตรวจสอบรายรับที่เข้ามาว่าพอใช้จ่ายหรือไม่ และประสานงานกับสานัก/กองและฝุาย
แผนงานประมาณ สานักปลัด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการต่อไป
5.4 ตรวจสอบรายรับที่เข้ามาว่าพอใช้จ่ายกับรายจ่ายหรือไม่ และประสานงานกับสานัก/กองและ
ฝุายแผนงานงบประมาณทุกไตรมาส ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายได้รับถูกต้องตรงกันหรือไม่ สาหรับกรณี
ใกล้สิ้นปี งบประมาณให้ตรวจสอบทุ กสิ้นเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดจนระยะเวลาการเบิกจ่าย เพื่อสอบทานความ
ถูกต้อง ปูองกันการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายผิดแผนงานโครงการ
5.5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อนึ่งในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่
ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเห็นชอบ/อนุญาต/อนุมัติ ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการกาหนด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่
การงานให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทรายทราบโดยทันที บรรดาคาสั่งอื่นใดที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ใช้คาสั่งนี้แทน
ทั้งนีต้ ั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

(นายสาฤทธิ์ กองเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย

ทะเบียนรับทราบ
คาสั่งการแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายหมายปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมทราย
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปีงบประมาณ 2565
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๙
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๑๐

นายพัฒนา

ขาวสุวรรณ

พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ)

๑๑

นายสันติพงศ์

มาศกสิน

พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)

๑๒

นางนฤมล

อินทร์นาค

นักการภารโรง (ทั่วไป)

๑๓

นายมนัส

บุษยากุล

ยาม (ทั่วไป)

๑๔

นายวรพันธ์

พุทธเมธา

คนงานทั่วไป (ทั่วไป)

กองคลัง
๑๕

นางสาวฉันทนา

พลรีทอง

ผู้อานวยการกองคลัง

๑๖

นางสาวพีย์รญา

กลัดวัง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

17

นางวิภาวรรณ

ศรวัฒนา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน

18

นางสังวรณ์

อะแปฺะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง
19

นายวัลยุทธ์

ทศกฎไพรี

ผู้อานวยการกองช่าง

20

นายณัฐพงษ์

มาตย์สถิต

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)

ตาม
คาสั่ง
อบต.
แหลมทราย
ที่ 9295/2565
ลว.
17 พ.ค.65

