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งานการเกษตร 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด   

จังหวัดนครราชสีมา 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 

ความเป็นมา/ความสำคัญ 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  และเป็นคู่มือสำหรับการศึกษาวิธีการปฏิบัติงานภายใต้ข้อบัญญัติ  กฎหมาย  ระเบียบ  คำส่ัง        
ท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางเดียวกันตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยนำคู่มือการปฏิบัติงานไปเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาบุคคล  และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกตอ้ง    
หรือเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกสให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 

  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
นอกจากให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรแล้วยังเป็นประโยชน์ให้ผู ้บริหารใช้ในการ
ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ในการบริหารงานการเกษตร 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานมุ่งไปสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อเป็นคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยลด
ขั้นตอนการตอบคำถาม  ลดเวลาในการสอนงาน  ลดข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในที่ทำงานและ
สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ 

๓. เพื ่อเป็นแหล่งข้อมูลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู ่ม ือการ
ปฏิบัติงานตรงกับความต้องการได้ 

๔..เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงานสามรถเข้าใจการทำงานได้อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วนท้ังระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน 

๕..เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน 

๖..เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรมเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงานและเป็น
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจท่ัวไป 

๗..เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ประโยชน์จากการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

๑. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และสามารถทำแทนกันได้ 
๒. ได้งานท่ีมีคุณภาพตามท่ีกำหนด 
๓. ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานท่ีไม่เป็นระบบ 
๔. ลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการทำงาน 
๕. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 
๖. ช่วยลดเวลาในการสอนงาน 
๗. สร้างความม่ันใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

/ขอบเขต... 



-๒- 

ขอบเขต 

  คู่มือการปฏิบัติงานงานการเกษตร  ให้ใช้กับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
เพ่ือให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมายรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาที่ดูแลและควบคุมงานนั้นๆ  โดยแบ่งสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงาน
ตามโครงสร้างจของส่วนราชการดังนี ้

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของงานการเกษตร 

   

 

                                  

                                                                 

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การจัดเก็บเอกสารด้านงานสารบรรณ 

๑.๑ ให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดงานการเกษตร  จัดส่งคำส่ัง  ประกาศ  หนังสือราชการต่างๆ ให้งาน
ธุรการจัดเก็บภายหลังเสร็จส้ินการดำเนินการเพ่ือเก็บรักษา  อย่างน้อย ๓ วันทำการ  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

๑.๒ การเสนองานต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ส่งแฟ้มไว้ที ่โต๊ะเอกสาร  แล้วให้เจ้าหน้าที่ที ่ได้รับ
มอบหมาย  นำแฟ้มมาตรวจความถูกต้องแล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น  หากเกิดข้อผิดพลาดให้ทำ
เคร่ืองหมายไว้  และแจ้งกลับไปยังส่วนท่ีเสนองานมา  เพ่ือแก้ไขและนำเสนอใหม่ 

๑.๓ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเข้าตรวจหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทุกวัน  อย่างน้อยวันละ ๒ คร้ัง  หากมีหนังสือสำคัญให้นำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ  เพ่ือส่ังการต่อไป 

๑.๔ ให้แต่ละฝ่ายนำผลการปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติตามข้อส่ังการของผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมการเกษตร  ต่อท่ีประชุมประจำเดือนทุกเดือน 

          /๑.๕ การเดินทาง... 

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
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๑.๕ การเดินทางไปราชการให้ทุกคนเขียนคำขออนุญาตในการเดินทางไปราชการทุกคร้ัง  
ยกเว้นการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามหนังสือส่ังการให้ใช้บันทึกขออนุญาตพร้อมคำส่ังขออนุญาตเดินทาง
เดินทางไปราชการ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๖ การเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละบุคคล  โดยคำนึงถึงความรู้ท่ีจะได้รับ  สถานะการเงินการคลัง  และรายงาน
ผลการฝึกอบรมให้ทราบภายหลังจากการเดินทางกลับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑.๗ ให้เจ้าหน้าดำเนินการถือปฏิบัติตามข้อส่ังการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท่ีได้ส่ังการ
ลงไป  และให้ปฏิบัติงานรวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  หากไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้  
ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา  ๕  วันทำการ 

๑.๘ ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ขอข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ส่วนราชการอื่น ๆ ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ต้องประสานงานกับส่วนราชการนั้นๆ ก่อนล่วงหน้า  เพ่ือให้แต่ละฝ่ายท่ีขอข้อมูลได้รับความสะดวก
จากข้อมูลนั้น ๆ เพื่อประกอบในการดำเนินงานของงานส่งเสริมการเกษตร  ด้วยความรวดเร็ว  และเรียบร้อย 
เช่น  การเตรียมเอกสารด้านการบริหารจัดการท่ีดี ITA  การเตรียมเอกสารเพ่ือรับการตรวจงานต่างๆ เป็นต้น 

๑.๙ การจัดทำคำส่ังของงานส่งเสริมการเกษตร  ท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบในหน้าท่ีของแต่ละ
บุคคลในสังกัดให้จัดทำคำสั่งเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งให้บุคคลนั้นๆ ทราบ  หากมีการ
ปรับปรุงคำส่ังหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี  ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบ  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบและ
พิจารณาอนุมัติคำส่ังต่อไป 

๑.๑๐ การเข้าร่วมพิธีการต่างๆ เช่น งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเฉลิมพระเกียรติของ  พระ
ราชวงศ์  งาน/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ  ให้ข้าราชการ
และพนักงานจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีสำนักงานปลัดจัดไว้  หากไม่ได้เข้าร่วมให้ช้ีแจงเหตุผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดทราบต่อไป 

๑.๑๑ ให้ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ทุกคำสั่งที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ี
ต่างๆ โดยเคร่งครัด 

 ๒.  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การดำเนินงานด้านเอกสารธุรการ  การประสานงาน  และการมีส่วนร่วมต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ  คำส่ัง  ประกาศ  ข้อบังคับ  และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ใน
แฟ้มหลังเสร็จส้ินการดำเนินงาน 

           /๓. การดูแล... 

 



-๔- 

๓..การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย 

  การดูและความสะอาดและความเรียบร้อยภายในงานส่งเสริมการเกษตร  บุคลากรทุกคนที่อยู่
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ช่วยกันดูแลความสะอาดเรียบร้อย 

 ๔. จัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ 

  - กรณีจัดทำโครงการให้เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการก่อนดำเนินการโครงการโดยเอกสารท่ี
ต้องแนบ ได้แก่  โครงการ กำหนดการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ  หนังสือแจ้งส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เป็นต้น 

  - บันทึกจัดหาวัสดุ  แจ้งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพ่ือดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบ ฯ 

  - ส่งเอกสารเบิกจ่ายภายใน ๓ วันหลังตรวจรับพัสดุ 

  - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการตามข้อบัญญัติผู้เบิกส่งรูปถ่าย/รายช่ือผู้ร่วมงานและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องประกอบการเบิกจ่ายหลังเสร็จส้ินโครงการภายใน ๕ วันทำการ 

 ๕. การยืมเงินตามโครงการ 

  - ส่งโครงการเอกสารต้นเร่ืองท้ังหมดให้กองคลังก่อนวันท่ีจะใช้เงินไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 
นอกจากกรณีเร่งด่วน 

  - จัดทำบันทึกเงินตามแบบ/จัดทำสัญญายืมกำหนดส่งใช้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันท่ีได้รับเงิน 

  - หลังจากดำเนินการเสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับเงินตามฎีกา 

 ๖. สัญญายืม  และส่งเอกสารตามรายการดังนี้ 

  - บันทึกส่งใช้เงินยืมพร้อมถ่ายเอกสารโครงการแนบเร่ือง 

  - ใบเสร็จรับเงิน 

  - ภาพถ่าย/รายช่ือผู้ร่วมงาน 

  - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการบันทึกส่งใช้เงินสด 

 ๗. การยืมเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางราชการ 

  - จัดทำบันทึกยืมเงิน 

  - ส่งเอกสารต้นเร่ืองท้ังหมดพร้อมคำส่ังให้กองคลังก่อนจะใช้เงินไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 

 นอกจากกรณีเร่งด่วน 

  -จัดทำสัญญายืมเงินกำหนดส่งใช้ภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีกลับมาถึง 

             /- ครบกำหนด... 



-๕- 

  - ครบกำหนดส่งใช้เงินยืม 

  - จัดทำบันทึกส่งใช้เงินยืม 

  - ส่งเอกสารรายงานการเดินทางท้ังหมดพร้อมใบสำคัญรับเงิน 

  - ก่ายเอกสารต้นเร่ืองแนบ 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานท่ีวางไว้หรือไม่ 

 ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

 ปฏิบัติงานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติของงานการเกษตร 

  -ควบคุมรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์งานการเกษตร 

  - ประสานงานกับผู้นำชุมชน (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต.) 

  - ช่วยทำการศึกษาค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์ เกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุง 
บำรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ยการเก็บรักษาผลผลิตจาก
ข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา  สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม 

  - งานพัสดุประจำงานการเกษตร การขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าวัสดุการเกษตร ตามแผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

  - ลงพ้ืนท่ีสำรวจ/ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกรณีท่ีเกษตรกรในตำบลด่านขุนทด
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  - ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทเฉพาะกาล 

  ให้ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด  งานการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามคู่มือฉบับนี้  โดยให้หัวหน้าสำนักปลัด พิจารณาตรวจสอบ  ติดตาม  
กำกับดูแล  ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ฉบับนี้  และระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บรรณานุกรม 

 

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 

๗. ระเบียบและหนังสือส่ังการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


