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งานสงเสรมิการเกษตร สำนักปลัด 

องคการบริหารสวนตำบลทมอ  

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 ความเปนมา/ความสำคัญ  

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการเกษตรทราบถึงขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงาน และเปนคูมือสำหรับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใตขอบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่

เก่ียวของ เปนแนวทางเดียวกันตามภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบโดยนำคูมือการปฏิบัติงานไปเปนเครื่องมือ ใน

การพัฒนาบุคคล และใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษาหาความรูและเปนแนวทางการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

หรือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกใหทราบกระบวนการปฏิบัติงานดานการเกษตร  

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานสวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตำบลทมอ นอกจาก ให

เจาหนาที ่ใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการเกษตรแลวยังเปนประโยชนใหผูบริหารใชในการควบคุม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการบริหารงานการสงเสริมการเกษตร  

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือใหมีคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานมุงไปสูการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเองใหผูท่ีเขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลด 

ขั้นตอนการตอบคำถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในทีท่ำงาน และ 

สามารถพัฒนาการทำงานใหมีประสิทธิภาพขึ้นได  

3. เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือการปฏิบัติงาน 

ตรงกับความตองการได 

4. เพ่ือเปนเครื่องมือที่สำคญัในการปฏิบัติงานสามารถเขาใจการทำงานไดอยางเปนระบบ และ 

ครบถวนทั้งระดับหัวหนาและผูปฏิบัติงาน  

5. เพ่ือใหผูบรหิารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานไดทุกขั้นตอน  

6. เพ่ือเปนองคความรูใชเปนเครื่องมือในการฝกอบรม เปนเอกสารอางอิงในการทำงาน และเปน 

แหลงขอมูลสำหรับผูสนใจทั่วไป 

7. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในปจจุบันเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 

ประโยชนจากการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน  

1. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสามารถทำแทนกันได  

2. ไดงานที่มีคุณภาพตามที่กำหนด  

3. ลดขอผิดพลาดจากการทำงานท่ีไมเปนระบบ 

4. ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการทำงาน  

5. ชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพ  

6. ชวยลดเวลาในการสอนงาน  

7. สรางความมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น  
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ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานสวนสงเสริมการเกษตร ใหใชกับสวนราชการองคการบริหารสวนตำบลทมอ 

เพ่ือใหเปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน  

 

หนาที่ความรับผิดชอบ  

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหนงหนาที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ไดรับ 

มอบหมายรวมไปถึงผูบังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงาน

ตามโครงสรางของสวนราชการดังนี้ 

กรอบโครงสรางสวนราชการของสวนสงเสริมการเกษตร 

  

 

   

 

 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ 

1.การจัดเก็บเอกสารดานงานสารบรรณ  

1.1 ใหเจาหนาที่ในสังกัดสวนสงเสริมการเกษตร จัดสงคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการตาง ๆ 

ใหงานธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการเพื่อเก็บรักษา อยางนอย 3 วันทำการ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม 

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ  

1.2 การเสนองานตาง ๆ ใหเจาหนาที่สงแฟมไวที่โตะเอกสาร แลวใหผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย นำแฟมออกมาตรวจความถูกตองแลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

หากเกิด ขอผิดพลาดใหทำเครื่องหมายไวและแจงกลับไปยังสวนที่เสนองานมา เพ่ือแกไขและนำเสนอใหม  

หวัหน้าสํานกัปลดั 

นกัวิชาการเกษตร 

ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
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1.3 ใหเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่ที ่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที ่ธุรการเขาตรวจ

หนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง หากมีหนังสือสำคัญใหนำ

เรียนผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการตอไป  

1.4 ใหแตละฝายนำผลการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาเพ่ือ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของสวนสงเสริมการเกษตร ตอที่ประชุมประจำเดือนทุกเดือน  

1.5 การเดินทางไปราชการใหทุกคนเขียนคำขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง

ยกเวน เดินทางไปราชการตางจังหวัดตามหนังสือสั่งการใหใชบันทึกขออนุญาตพรอมคำสั่งในการอนุญาต

เดินทางไปราชการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของเจาหนาที่ ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 1.6 การเขารับการฝกอบรมตามโครงการตาง ๆ ใหเปนไปตามหนาที ่ความรับผิดชอบ 

มาตรฐานกำหนดตำแหนงของแตละบุคคล โดยคำนึงถึงความรูที่จะไดรับ สถานะการเงินการคลัง และรายงาน

ผลการฝกอบรมใหทราบภายหลังจากเดินทางกลับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  

1.7  ใหเจาหนาที่ดำเนินการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัดที่ได  

สั่งการลงไป และใหปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไมไดกำหนด

ระยะเวลาไวใหดำเนินการภายในระยะเวลา 3 วันทำการ 

1.8 ใหเจาหนาที่ที่ประสงคจะขอขอมูลตาง ๆ ของแตละสวนราชการอื่นๆ ภายในองคการ 

บริหารสวนตำบล ตองประสานกับกับสวนราชการนั้นๆ กอนลวงหนา เพ่ือใหแตละฝายที่ขอขอมูลไดรับความ 

สะดวกจากขอมูลนั้น ๆ เพื่อประกอบในการดำเนินงานของสวนสงเสริมการเกษตร ดวยความรวดเร็ว และ

เรียบรอย เชน การจัดเตรียมเอกสารดานการบริหารจัดการที่ดี(ITA) การจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับตรวจงาน

ตางๆ เปนตน  

1.9 การจัดทำควบคุมภายในของสวนสงเสริมการเกษตร ของทุกป ใหตรวจสอบและรายงาน 

หัวหนาสำนักปลัดทราบ และรวบรวมสงใหหนวยงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบลทมอทราบ

และดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ  

1.10 การจัดทำคำสั่งของสวนที่เก่ียวกับความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละบุคคลในสังกัดให 

จัดทำคำสั่งเสนอผูบริหารทราบและพิจารณาอนุมัติและแจงใหบุคคลนั้น ๆ ทราบ หากมีการปรับปรุงคำสั่ง

หนาท่ี ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตองแจงใหหัวหนาสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ และ

พิจารณาอนุมัติคำสั่งตอไป  
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1.11 การเขารวมพิธีการตาง ๆ เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ 

พระราชวงศ งาน/กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทมอ หนวยงานภายนอกอื่น ๆ ใหขาราชการ

และพนักงานจางทุกคนเขารวมกิจกรรมตามที่สำนักงานปลัด จัดไวหากไมไดเขารวมใหชี้แจงเหตุผลใหนายก

องคการบริหารสวนตำบลทมอทราบตอไป  

1.12 ใหขาราชการ และพนักงานจาง ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ทุกคำสั่งที่ไดรับมอบหมายหนาที่

ตางๆ โดยเครงครดั  

2. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การดำเนินงานดานเอกสารธุรการ การประสานงาน และการมีสวนรวมตางๆ ตองเปนไปตาม 

ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตรวจสอบจากเอกสารขอมูลที่จัดเก็บไวใน

แฟม หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 

 3. การดูแลความสะอาดและความเรียบรอย  

การดูแลความสะอาดและความเรียบรอยภายในสวนสงเสริมการเกษตร บุคลากรทุกคนที่อยู 

ภายในองคการบริหารสวนตำบลทมอ ชวยกันดูแลความสะอาดเรียบรอย  

4. จัดทำโครงการตามขอบัญญัติ 

 – กรณีจัดทำโครงการใหเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการกอนดำเนินการโครงการโดยเอกสารที่

ตองแนบ ไดแก โครงการ กำหนดการ รายละเอียดคาใชจาย ประกาศ/คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการ หนังสือแจงสวนราชการที่เก่ียวของ เปนตน 

 - บันทึกจัดหาพัสดุแจงฝายพัสด ุเพ่ือดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบฯ 

 - สงเอกสารเบิกจายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ 

 - เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามขอบัญญัต ิผูเบิกสงรูปถาย/รายชื่อผูรวมงานและเอกสารที่ 

เก่ียวของประกอบการเบิกจายหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 5 วันทำการ  
 

5. การยืมเงินตามโครงการ  

- สงโครงการเอกสารตนเรื่องทั้งหมดใหกองคลังกอนวันที่จะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทำการ 

นอกจากกรณีเรงดวน 

- จัดทำบันทึกยืมเงินตามแบบ/จัดทำสัญญายืมกำหนดสงใชภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับเงิน  

- หลังจากดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับเงินตามสัญญายืมเงนิ  

6. สัญญายืมและสงเอกสาร ตามรายการดังนี ้ 

- บันทึกสงใชเงินยืมพรอมถายเอกสารโครงการแนบเรื่อง  

- ใบเสร็จรับเงิน  

- ภาพถาย/รายชื่อผูรวมงาน 

- กรณีมีเงินเหลือจายจากโครงการบันทึกสงใชเงินสด 
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7. การยืมเงนิคาลงทะเบียน/คาเดินทางราชการ 

- จัดทำบันทึกยืมเงิน 

- สงเอกสารตนเรื่องท้ังหมดพรอมคำสั่งใหกองคลังกอนจะใชเงินไมนอยกวา 5 วันทำการ 

นอกจากกรณีเรงดวน 

- จัดทำสัญญายืมกำหนดสงใชภายใน 15 วันนับจากวันทีก่ลับมาถึง 

- ครบกำหนดสงใชเงินยืม  

- จัดทำบันทึกสงใชเงินยืม 

- สงเอกสารรายงานการเดินทางทั้งหมดพรอมใบสำคัญรับเงิน 

- ถายเอกสารตนเรื่องแนบ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ และ เปนไปตามแผนการดำเนินงาน   

ที่วางไวหรือไม ดานการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงานขออนุมัติดำเนินการตามขอบัญญัติของสำนักงานปลัด 

(งานการเกษตร) 

 - ควบคุมรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑสวนสงเสริมการเกษตร  

 - ประสานงานกับผูนำชุมชน (กำนัน, ผูใหญบาน, สมาชิก อบต.) 

 - งานคนควาทดลองวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เชน การปรับปรุงบำรุงพันธุ การ

ขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรงุวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจาก

ขาว พืชไร พืชสวน ไหมและยางพารา สาธิตการปลูกพืช และการปราบศัตรูพืช ใหคำแนะนำ ปรึกษา อบรม 

 - งานพัสดุ ประจำสวนสงเสริมการเกษตร เชน การขออนุมัติเบิกจาย คาใชจายในการบำรุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ/คาวัสดุสำนักงาน/วัสดุโฆษณาและเผยแพร/วัสดุการเกษตร/ คาสาธารณูปโภค คา

ไปรษณีย ตามแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 

 - ลงพื้นที่สำรวจ/ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในกรณีที่เกษตรกรภายในตำบลทมอ

ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  
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