
 
 
 

     
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
   ท่ี  11/2560 

  เรื่อง   มอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนรำชกำร                    
ในสังกัดฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

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

 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ สำมำรถสนองตำมนโยบำยของทำงรำชกำร จึงยกเลิกค ำส่ังส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ชัยนำท ท่ีขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ และให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรในสังกัดฝ่ำยบริหำรท่ัวไป    
มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ประกอบด้วย 
 1. นำยวรำกร เผ่ำหลักแหลม   นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 
 2. นำงสำววำสนำ ค ำแดง   นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร 
 3. นำยตะวัน  อยู่สุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 4. นำงสำวอัปสร ชัยเภรี    นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
 5. นำงสำวณัฐพจี ฉิมพลี   นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
 6. นำงสำวปิยมำศ ปิ่นทอง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 7. นำงสำวขนิษฐำ เป่ียมพัฒนพันธุ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 8. นำงสำวศิรินันท์ ธูปทอง  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี
 9. นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 10. นำยภัทรพล  แตงหอม  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 11. นำยสมมำตร  เกตุอยู่  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 12. นำยสุเมธ  เกตุอยู่   พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 13. นำยสำมิตร์  เจตนะจิตร์  พนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 14. นำยทวีศักดิ์  วิมำนทอง  พนักงำนขับรถยนต์ 
 15. นำยสมบัติ  มำรศรี   พนักงำนขับรถยนต์ 
 

 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. นำยวรำกร เผ่ำหลักแหลม ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป     
มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.1 ก ำกับกำรปฏิบัติงำน และบังคับบัญชำข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
ในสังกัดฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำส่ัง ค ำแนะน ำ ตลอดจน
นโยบำยของทำงรำชกำร เพื่อผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 

 



  1.2 ดูแล จัดท ำกำรจัดอัตรำก ำลังตำมกรอบอัตรำก ำลังท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด และ
กำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน 
  1.3 จัดท ำ/บันทกึ ประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ.7) ตลอดจนลูกจ้ำงประจ ำทุกคน 
           /  1.4 จัดท ำค ำส่ังโยกย้ำยข้ำรำชกำรภำยในจังหวัด 
  1.4 จัดท ำค ำส่ังโยกย้ำยข้ำรำชกำรภำยในจังหวัด หรือปรับเปล่ียนหน้ำท่ีตำมควำมเหมำะสม 
  1.5 รวบรวมกำรจัดท ำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
  1.6 ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ังเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
  1.7 ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกพนักงำนรำชกำรของส ำนักงำน 
  1.8 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร
ท่ีกระท ำผิด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำลงโทษ 
  1.9  รำยงำนกำรปรับคุณวุฒิและกำรฝึกอบรมของข้ำรำชกำรทุกคน รำยงำนเกี่ยวกับกำร
เปล่ียนช่ือ สกุล กำรถึงแก่กรรมของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงทุกคนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสำนงำนกับส่วนท่ี
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ ของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร 
ลำออกจำกรำชกำร หรือถึงแก่กรรมในกรณีท่ีเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  1.10 กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของส ำนักงำน โดยท ำหน้ำท่ีหัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ 
  1.11 สร้ำงระบบติดตำมและประเมินผลของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดให้สอดคล้องกับระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  1.12 ติดตำม เร่งรัด และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ 
   1.13 รวบรวมสถิติข้อมูลด้ำนสหกรณ์ 
  1.14 ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 
  1.15 สรุปผลน ำเสนอสหกรณ์จังหวัดเพื่อพัฒนำปรับปรุง แก้ไข พร้อมก ำชับกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพ 
  1.16 จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรต่ำงๆแก่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.17 ปฏิบัติงำนด้ำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนส ำนักงำน งำนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ตลอดจนงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.18 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ี
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 2. นำงสำววำสนำ ค ำแดง ต ำแหน่งนักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 ควบคุม จัดท ำ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนทุกประเภท 
  2.2 ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงตำมแผนงำนท่ีได้รับอนุมัติ 
  2.3 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยพัสดุส ำนักงำน 
  2.4 ควบคุมยำนพำหนะกำรใช้รถยนต์รำชกำร ตลอดจนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
  2.5 จัดท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
  2.6 ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปีและรำยงำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2.7 จัดกำรตัดจ ำหน่ำยครุภัณฑ์เส่ือมช ำรุดตำมระเบียบพัสดุ 
  2.8 ด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงจำกระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 



  2.9 รวบรวมข้อมูล ปริมำณงำนเพื่อกำรจัดท ำแผนงำนและค ำของบประมำณประจ ำปี 
รวมทั้งกำรปรับเปล่ียนแผนงำนประจ ำปีของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
       /2.10 จัดท ำหรือรวบรวมฐำนข้อมูล 
  
  2.10 จัดท ำหรือรวบรวมฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและกำรจัดสรร
งบประมำณ เช่น ทะเบียนครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ทะเบียนอุปกรณ์กำรตลำดและส่ิงก่อสร้ำง ฐำนข้อมูลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 
  2.11 พิจำรณำเสนอหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรและบริหำรงบประมำณ เพื่อให้กำรบริหำร
งบประมำณเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
  2.12 วิเครำะห์/จัดสรร แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ เสนอสหกรณ์จังหวัดเพื่อพิจำรณำ
จัดสรรให้หน่วยงำนในสังกัด 
  2.13 ก ำกับและแนะน ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  2.14 ประสำนแผนปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.15 ปรับปรุงแผนงำน/รำยงำนขอเบิกเงินงบประมำณเพิ่มเติม 
  2.16 ด ำเนินงำนด้ำนเผยแพร่และประชำสัมพันธ์งำนด้ำนส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ของ
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด 
  2.17 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ี
ได้รับมอบหมำย 
  2.18 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 3. นำยตะวัน  อยู่สุข   ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 ร่วมวำงแผนงำน โครงกำร และจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึงกำร
เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมท่ีได้จัดสรรของหน่วยงำนให้เป็นไป 
ตำมแผนงำน โครงกำรตำมท่ีกรมฯก ำหนด และติดตำมรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และงบประมำณ ตำมท่ีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก ำหนด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดตำมระบบกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
(CPS) 
  3.2 ด ำเนินกำรรวบรวม ประมวลผลข้อมูลงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในกำรเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินงำน 
  3.3 ด ำเนินกำรรวบรวม จัดท ำข้อมูล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำท่ี 
  3.4 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 
 4. นำงสำวอัปสร ชัยเภรี ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไป มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  4.1 ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำน
ต่ำงๆ เช่นงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำร
อำคำรสถำนท่ี และงำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น 
  4.2 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรของผู้บริหำร เช่น กำรกล่ันกรองเรื่อง กำรจัดเตรียมเอกสำร
ส ำหรับกำรประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรวินิจฉัยส่ังกำรของผู้บริหำร 



  4.3 จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกและเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆ เพื่อให้
กำรบริหำรกำรประชุมมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
  4.4 ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ 
      / 4.5 ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของท่ีประชุม 
  4.5 ช่วยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของท่ีประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังของผู้บริหำรของ 
หน่วยงำน เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำต่อไป 
  4.6 วำงแผนกำรท ำงำนของตนเอง ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด 
  4.7 ประสำนกำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้สอดคล้องกับภำพรวมผลงำนของทีมงำน 
ประสำนงำนกับสมำชิกภำยในทีมงำนให้ควำมช่วยเหลือภำยในทีมงำน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
  4.8 ตอบปัญหำ ช้ีแจง และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนท่ี
รับผิดชอบ 
  4.9 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 5. นำงสำวณัฐพจี ฉิมพลี ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  5.1 รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลและปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์และระเบียบ
กำรบริหำรงำนคลังเพื่อจัดท ำคู่มือ กำรปฏิบัติงำน 
  5.2 ช่วยด ำเนินกำรปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนำวธิีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินบัญชี 
งบประมำณ และกำรคลัง ให้ทันสมัย 
  5.3 ช่วยศึกษำ วิเครำะห์ น ำควำมเห็น สรุปรำยงำนเกี่ยวกับกำรจัดต้ังงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 
  5.4 ประเมินผล และติดตำมผล รวมทั้งตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณกำรจัดท ำบัญชี 
ฎีกำ งบเดือนให้เป็นไปตำมระเบียบ และวิธีท่ีกำรท่ีก ำหนด 
  5.5 ด ำเนินกำรเรื่องขอท ำควำมตกลงต่ำง ๆ กับกระทรวงกำรคลัง 
  5.6 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบ
บริหำรงำนคลัง 
  5.7 กำรบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่ำง ๆในระบบกำรคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  5.8 ด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS  เป็นไปด้วยควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
  5.9 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับ 
 
 6. นำงสำวปิยมำศ ปิ่นทอง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  6.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบันทึกข้อมูล เอกสำรทำงรำชกำร
ต่ำงๆ และงำนบริกำรท่ัวไป เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  6.2 ร่วมปฏิบัติงำนในกำรจัดประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ระหว่ำงกำรประชุมของ
หน่วยงำน บันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  6.3 จัดเก็บ รักษำและจัดท ำทะเบียนหนังสือเอกสำร จดหมำย และหลักฐำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำและเป็นหลักฐำนข้อมูลท่ีตรวจสอบได้ 



  6.4 ร่วมปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนพัสดุ เช่น กำรควบคุม จัดท ำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรควบคุม กำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบ  
       /6.5 จัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นด้ำนงำนธุรกำร 
  6.5 จัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นด้ำนงำนธุรกำรแก่บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนงำนต่ำงๆ 
ให้บรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ 
  6.6 ติดต่อและประสำนงำนด้ำนงำนธุรกำรกับบุคลำกรท้ังภำยใน และภำยนอก เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 
  6.7 ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 7. นำงสำวขนิษฐำ เป่ียมพัฒนพันธุ์  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  7.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบันทึกข้อมูล เอกสำรทำงรำชกำร
ต่ำงๆ และงำนบริกำรท่ัวไป เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
  7.2 ร่วมปฏิบัติงำนในกำรจัดประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ระหว่ำงกำรประชุมของ
หน่วยงำน บันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  7.3 จัดเก็บ รักษำและจัดท ำทะเบียนหนังสือเอกสำร จดหมำย และหลักฐำนต่ำงๆ ของ
หน่วยงำน เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรค้นหำและเป็นหลักฐำนข้อมูลท่ีตรวจสอบได้ 
  7.4 ร่วมปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนพัสดุ เช่น กำรควบคุม จัดท ำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรควบคุม กำรเบิกจ่ำย กำรตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์คงเหลือประจ ำปี เป็นต้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบ 
  7.5 จัดเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นด้ำนงำนธุรกำรแก่บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อสนับสนุนงำนต่ำงๆ 
ให้บรรลุภำรกิจท่ีก ำหนดไว้ 
  7.6 ติดต่อและประสำนงำนด้ำนงำนธุรกำรกับบุคลำกรท้ังภำยใน และภำยนอก เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวก รำบรื่น และมีประสิทธิภำพ 
  7.7 ปฏิบัติงำนหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 8. นำงสำวศิรินันท์ ธูปทอง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  8.1 จัดท ำฎีกำ ใบน ำส่ง  ตรวจสอบหลักฐำนและใบส ำคัญกำรเบิกจ่ำยเงิน 
  8.2 จัดท ำบัญชีท่ัวไป และบัญชีต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกับงบประมำณของรำชกำร 
  8.3 จัดท ำและควบคุมบัญชีพัสดุ 
  8.4 จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชี 
  8.5 กำรพิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้ำนกำรเงิน กำรงบประมำณ
และกำรบัญชี 
  8.6 ร่ำงบันทึกและแจ้งท ำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
  8.7 กำรบันทึก ตรวจสอบ และส่งข้อมูลต่ำง ๆในระบบกำรคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
  8.8 ด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ GFMIS  เป็นไปด้วยควำม
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
  8.9 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและช้ีแจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี 
  8.10 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



 
 
     /9. นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส.2 
 
 9. นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม  ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส.2  รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน กค 1311 
 10. นำยภัทรพล  แตงหอม  ต ำแหน่งพนักงำนขบัรถยนต์ ส.2  รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน กง 8236 
 11. นำยสมมำตร  เกตุอยู่ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส.2  รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน นข 1189 
 12. นำยสุเมธ  เกตุอยู่ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส.2  รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน นข 53 
 13. นำยสำมิตร์  เจตนะจิตร์ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส.2  รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน กข 482 
 14. นำยทวีศักดิ์  วิมำนทองต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์   รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข
ทะเบียน กข 477 
 15. นำยสมบัติ  มำรศรีต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์   รับผิดชอบรถยนต์รำชกำรหมำยเลข   
ทะเบียน กข 478 
 
ใหม้ีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ขับรถยนต์ของทำงรำช ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำยส่ังกำรและในกำรขับรถยนต์ต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก และ
กฎหมำยท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ตลอดจนข้อบังคับอื่นที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
  2. รับผิดชอบและตรวจสอบรถยนต์รำชกำรตำมข้อ 1 เป็นประจ ำ เพื่อควำมปลอดภัยพร้อม
ท่ีจะใช้งำนได้ทันท่วงที โดยตรวจรำยกำรต่ำงๆ เช่น น้ ำมันเช้ือเพลิงให้พร้อม น้ ำมันเครื่อง ระดับน้ ำในหม้อ น้ ำ
กล่ัน แบตเตอรี่ รอยรั่ว ตรวจสำยพำน ยำงหน้ำ-หลัง และยำงอะไหล่ ทดลองเครื่องยนต์เพื่อตรวจกำรท ำงำน
ของเครื่องยนต์ ตรวจไดชำร์จ ควำมดันน้ ำมันเครื่อง ควำมดันน้ ำมันเช้ือเพลิง ตรวจห้ำมล้ม คันชักคันส่ง เกียร์
พวงมำลัยให้อยู่ในสภำพดี สูบลมพร้อมควำมดันยำง ตรวจโคมไฟ ตรวจใบขับข่ี 
  3. ปฏิบัติงำนในกำรดูแล รักษำ ล้ำง ท ำควำมสะอำดรถยนต์ให้สะอำดอยู่เสมอ 
  4. ดูแลรักษำรถยนต์ให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ปฏิบัติรำชกำรได้ กรณีรถยนต์ช ำรุดเสียหำย
ตำมสภำพ ให้รำยงำนแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีพัสดุทรำบ เพื่อด ำเนินกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้งำน 
  5. เก็บใบอนุญำตใช้รถยนต์ซึ่งผู้มีอ ำนำจอนุญำต ได้อนุญำตแล้วไว้เป็นหลักฐำน 
  6. บันทึกกำรใช้รถยนต์ตำมแบบท่ีก ำหนด (สมุดประจ ำรถยนต์) และลงช่ือผู้บันทึกไว้เป็น
หลักฐำน 
  7. บันทึกรำยละเอียดกำรซ่อมและกำรบ ำรุงทุกครั้ง โดยบันทึกในสมุดคุม ซึ่งมีข้อควำม
ครบถ้วน ตำมแบบข้อ 6 ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถยนต์รำชกำร ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ 
ให้รำยงำนแจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถยนต์รำชกำร 
  8. น ำรถยนต์เก็บรักษำ ณ โรงจอดรถส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด และน ำกุญแจเก็บรักษำไว้ที่
ห้องฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 



  9. ดูแลบ ำรุงรักษำ รดน้ ำต้นไม้ ตัดหญ้ำและท ำควำมสะอำดบริเวณส ำนักงำน โดยกำรแบ่ง
พื้นท่ีรับผิดชอบในแต่ละโซน ดังนี้ 
 
        /   โซนท่ี 1 นำยสมมำตร เกตุอยู่ 
 โซนท่ี 1 นำยสมมำตร เกตุอยู่ บริเวณริมรั้วด้ำนหน้ำติดถนนท้ังหมด บริเวณรอบเสำธง  
               สนำมหญ้ำหน้ำเสำธง 
 โซนท่ี 2 นำยสำมิตร์  เจตนะจิตร์ บริเวณอำคำร 1 อำคำรเอนกประสงค์และโดยรอบ 
 โซนท่ี 3 นำยสุรเชฎฐ์  เทียนงำม บริเวณอำคำร 2 และโดยรอบ 
 โซนท่ี 4 นำยภัทรพล  แตงหอม บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนประตูโรงรถ และบริเวณโรงรถ  
 โซนท่ี 5 นำยสุเมธ  เกตุอยู่ บริเวณสนำมหญ้ำด้ำนหลังท้ังหมด บริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำร 
     ท้ัง 2 หลังและโดยรอบ  
 
  10. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

     ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

                      ส่ัง   ณ   วันท่ี  22  มีนำคม  พ.ศ. 2560 
 

 นลินี  สำระกูล 
      (นำงสำวนลินี  สำระกูล) 
       สหกรณ์จังหวัดชัยนำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


