
 
 
 

 
                                         
                                          

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ที ่ 227/2563 

เรื่อง   มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัด 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

   
 

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ
ระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
   

  ฉะนั้น  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  ในการประชุม
ครั้งที่  5/2563  เมื่อวันอังคาร ที่  26 พฤษภาคม 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น            
(ขนาดกลาง)  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญและได้จัดท าโครงสร้ างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงยกเลิกค าสั่ง อบต.แก้มอ้น  ที่ 198/2562  ลงวันที่ 7  เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัด และด าเนินการออกค าสั่ง 
อบต.แก้มอ้น ที่ 227/2563  ลงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานภายในส านักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  มาใช้ในการมอบหมายหน้าที่ใหม่ดังนี้ 
 

      นางกาญจนาพร  เกตุทอง  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  เลขที่
ต าแหน่ง  50-3-01-2101-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุมดูแลการบริหารงานของส านักงานปลัด ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลสั่งการ หรืองานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และจังหวัดราชบุรี รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒)  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานที่ 
ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการต่าง ๆหลาย
ด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารงานระเบียบและสัญญา 
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท า
รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ การติดตามผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผลงาน เป็นต้น  

(๓)  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
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(๔)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย 
และแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 

(๕)  ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

(๖)  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

ในกรณีที่ นางกาญจนาพร  เกตุทอง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้ นางสาวศิญาธร  เรืองเดช  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-
ช านาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด การปฏิบัติราชการประจ าในส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น ได้แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 

 

1.   งานบริหารงานทั่วไป 
นางกาญจนาพร  เกตุทอง   ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)   

เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-2101-001  เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง รายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล
ต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดระบบ งาน
จัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

1.1 งานสารบรรณ งานธุรการ ค าสั่ง ประกาศ มอบหมายให้   นางเพ็ญแข จันทภูมิ  ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ  (ลูกจ้างประจ า)  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 

1)  งานสารบรรณ งานธุรการและรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดเก็บ ค้นหา 
หนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน พิมพ์และคัดส าเนา คัดลอกลงรายการต่าง ๆ  เกษียณ แจกจ่าย ตรวจสอบ
รวบรวม เสนอ รายงาน หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออ่ืนในความรับผิดชอบของงานบ ริหารงานและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

2)  งานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
3) จัดตารางเวลาการประชุม นัดหมาย ของผู้บริหารตามหนังสือแจ้งของส่วนราชการ 

ระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยประสานผ่านเลขานุการนายก อบต. 
4) งานควบคุมดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและการขอใช้ห้องประชุมจาก 

หน่วยงานอื่น 
5)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

                    1.2   งานการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นางสาวชลธิชา ทองเปลว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล-
ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3102-001  และนางวราภร ปัญญาโพธาสกุล ต าแหน่ง              
ผู้ช่วยบุคลากร พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล 
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ให้ข้อมูล 
ค าแนะน า ตอบข้อซกัถาม และมีหน้าที่เตรียม และจัดสถานที่ส าหรับการประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ   
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ให้เรียบร้อย  สิทธิสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน การบริหารงานบุคคล  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ 

1) การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การ 
สอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และการทะเบียนประวัติ 

2) การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี งานการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ      
ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การปรับปรุงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล และด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้าง 

3) ด าเนินการเรื่องการขอรับบ าเหน็จ บ านาญ และเงินประโยชน์ทดแทนอ่ืน 
4) การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดี ความชอบของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ต่อสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้างพนักงาน
จ้าง 

5) จัดท า แก้ไข และบันทึกการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ า  และพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
                               6)  งานพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
ฯลฯ 
                               7)  งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการประกาศเกียรติคุณของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ท าประโยชน์แก่ทางราชการ  
                               8)  ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการปฏิบัติราชการในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
                               9) รับผิดชอบงานการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อสังเกตุ
งดทุน 
                             10)  การจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
                             11)  งานเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และรับผิดชอบการขอก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
                             12)  รับผิดชอบงานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             13)  งานตรวจสอบ รวบรวม บันทึก เสนอ รายงาน สรุปข้อมูลสถิติทั่วไปในความรับผิดชอบ
ของงานบริหารบุคคล เช่น สถิติวันลา เป็นต้น  
                             14)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

1.3 งานเลือกตั้ง มอบหมายให้ จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-00-1101-001  เป็นหัวหน้า และ นางเพ็ญแข  
จันทภูมิ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจ า)  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานด้านการด าเนินการเลือกตั้ง          
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฯ เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น   
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2. งานนโยบายและแผน 
นางสาวศิญาธร  เรืองเดช  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   

50-3-01-3103-001 เป็นหัวหน้า และนายอัครเดช  สุขสมบูรณ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) งานควบคุมดูแลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีตามระบบสารสนเทศ  เพ่ือการวางแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(E-Plan) 

2) งานควบคุมดูแลระบบสารสนเทศข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส านักงานคณะ 
กรรมการกระจายอ านาจ 

3) งานจัดท ารายงานการควบคุมภายในและรายงานการติดตามและประเมินผลตาม 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ5 และข้อ 6 

4) งานควบคุม ดูแลการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
5) งานควบคุม ดูแล รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปี 
6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
7) ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มอบหมายให ้ นางสาวศิญาธร   เรืองเดช  ต าแหน่ง   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3103-001 เป็นหัวหน้า และนายอัครเดช  
สุขสมบูรณ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังนี้  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน ประมวลแผน 
เพ่ือเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
และโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหาร ทั้งนี้ อาจเป็น
นโยบายแผนงาน อบต. แผนอ าเภอ แผนงานจังหวัด 
 

  2.2  งานวิชาการ  นางเพ็ญแข จันทภูมิ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ลูกจ้างประจ า)        
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การลงโปรแกรมต่างๆ การดูแลรักษา และดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานปลัด อบต. มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีการน าข้อมูล
กิจกรรม โครงการ และเรื่องน่ารู้ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ อ่ืนๆ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบบนเว็บไซต์ของ 
อบต.แก้มอ้น มีหน้าที่ ตอบกระทู้ที่ประชาชนสอบถามมาในเว็บไซต์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง  งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 

2.3 งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  มอบหมายให ้นางกาญจนาพร  เกตุทอง   ต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-2101-
001  เป็นหัวหน้า และนางสาวสิริกาญจน์  ภูษา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ  
เป็นผู้ช่วย  ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ 
เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็น
สื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน โดยผ่านช่องทาง  ต่าง ๆ 
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  2.4 งานงบประมาณ มอบหมายให ้นางสาวศิญาธร   เรืองเดช  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์- 
นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3103-001 เป็นหัวหน้า และนายอัครเดช  สุขสมบูรณ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ      
เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติ ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน และการติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่เก่ียวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขต 
ต าบลและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอนาคต งานจัดท าและ เรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา  ระยะปานกลางและ
แผนประจ าปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ ยวข้อง งาน
ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    มอบหมายให้ สิบเอกสง่า  จันทร  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้า และนายวรกาญจน์  เวที ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  นายสังวาลย์   ขาวเลี้ยว พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป และ     
นายสัญญา กลมวงษ์ พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างท่ัวไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ ควบคุมการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย พิจารณาท าความเห็น สรุป
รายงานเสนอแนะและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยและปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

    3.1  งานอ านวยการ มอบหมายให้ สิบเอกสง่า จันทร ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา-           
สาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้า และ นายวรกาญจน์  เวที ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้    

1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
2) งานปูองกันและระงับอัคคีภัย 
3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้ง 

ด าเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย/ 
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย  วาตภัย 

4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกัน 
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 

5)  งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6)  งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
7)  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
8)  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  3.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มอบหมายให้ สิบเอกสง่า  จันทร  ต าแหน่ง  นักป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้า และ นายวรกาญจน์  
เวที  ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย นายสังวาลย์   ขาวเลี้ยว 
พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย และนายสัญญา กลมวงษ์  พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้าง
ทั่วไป  ปฏิบัติงานในการเฝูาระวังภัยต่างๆ ภายในต าบล ปูองกันภัยไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดก็สามารถบรรเทาได้
โดยเร็วเป็นผู้ประสานงานกับ ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนเตรียมความ
พร้อมในการปูองกันภัยต่าง ๆ ภายในต าบล และภายนอกต าบลตามที่หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ร้องขอและเป็น
ผู้ด าเนินการจัดเตรียมการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และวางแผนการจัดเวรยามระวังภัย ส่งรายชื่อเวรยามระวังภัยให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกเดือนและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   

  

  3.3  งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  มอบหมายให้ สิบเอกสง่า   
จันทร  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3810-001       
เป็นหัวหน้า และ นายวรกาญจน์  เวที  ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย 
นายสังวาลย์   ขาวเลี้ยว พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย และนายสัญญา กลมวงษ์ พนักงาน
ดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย นายอนุสรณ์  ทัพโพธิ์  คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย   
และ นายอัศวิน แสงพงศธร  คนงานทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานในการประสานงานกับ         
ผู้ประสบเหตุและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้กับผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็ว   
 

   3.4 งานกู้ภัย มอบหมายให ้สิบเอกสง่า  จันทร  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้า นายวรกาญจน์  เวที  ต าแหน่ง พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย และนายสังวาลย์   ขาวเลี้ยว พนักงานดับเพลิง  พนักงาน
จ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย และนายสัญญา กลมวงษ์ พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นผู้ช่วย  นายอนุสรณ์  
ทัพโพธิ์  คนงานทั่วไป พนักงานจ้างท่ัวไป  เป็นผู้ช่วย   และ นายอัศวิน แสงพงศธร  คนงานทั่วไป  พนักงานจ้าง
ทั่วไป เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติงานเบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือปูองกัน
ภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้   
 

   3.5 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  มอบหมายให้ สิบเอกสง่า  จันทร   
ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้า 
ปฏิบัติงานในการจัดระเบียบชุมชน และประชุมร่วมกับผู้น าชุมชน   ในพ้ืนที่ โดยใช้รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง สร้าง
จิตส านึกร่วมของประชาชน และปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านงานกู้ภัย มอบหมายให้ และ นายวรกาญจน์  เวที ต าแหน่ง  พนักงาน
ขับรถบรรทุกน้ า  พนักงานจ้างทั่วไป  และ นายสังวาลย์  ขาวเลี้ยว ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้าง
ทั่วไป เป็นผู้ช่วย และนายสัญญา กลมวงษ์ พนักงานดับเพลิง  พนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วย นายอนุสรณ์       
ทัพโพธิ์  คนงานทั่วไป  พนักงานจ้างท่ัวไป  เป็นผู้ช่วย   และนายอัศวิน แสงพงศธร  คนงานทั่วไป  พนักงานจ้าง
ทั่วไป เป็นผู้ช่วย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการก าหนดแผนกู้ภัยด้านต่างๆ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ กู้ชีพ 
กู้ภัย ให้พร้อม และมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการกู้ภัยด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็ว 
ศึกษารูปแบบต้องมีความเป็นวิทยากรและเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือกู้ภัย      
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
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1) รับผิดชอบงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บย 6580 
ราชบุรี เพ่ือแจกจ่ายน้ าในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งตลอดจนช่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) รับผิดชอบงานรถพยาบาลฉุกเฉิน  หมายเลขทะเบียน กน 4207 จังหวัดราชบุรี   
เพ่ือรับส่งผู้ปุวยน าส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

3) ช่วยเหลืองานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้มี 

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

      4.  งานพัฒนาชุมชน 
           มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที ่

ต าแหน่ง  50-3-01-3801-001  เป็นหัวหน้า และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้  

    1) ช่วยงานส ารวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
       และผู้ด้อยโอกาส 

 2) ช่วยงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์  คนท้อง 
 3) ช่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน 
4) ฝึกอบรมและเผยแพรความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
5) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ 

ชุมชน 
6) จัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน 
7) ส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน  ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของสตรี 
9) สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
10)   งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์ 
11)   งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ 
12)    ช่วยงานจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          

   คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได้ 
 

  4.1  งานสวัสดิการสังคม  
           มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   

50-3-01-3801-001  เป็นหัวหน้า  และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

       สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพเด็ก เยาวชน ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยเอดส์ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  เด็กที่ยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู งานส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานให้ค าปรึกษา แนะน า  ด้านสวัสดิการแรงงาน 
การประกันสังคม งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าอาชีพการเกษตร งานส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน งานสนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมกลุ่มผู้ปุวยเอดส์ งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษาการฌาปณกิจสงเคราะห์ งานส่งเสริมและให้ค าปรึกษากองทุน 
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หมู่บ้าน/ชุมชนและการออมทรัพย์ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลและหมู่บ้าน  งานส่งเสริม
ภารกิจบทบาทหน้าที่และสิทธิสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน/การเคหะ  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ   พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของงานสวัสดิการสังคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการท ารายงานและการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
ในคณะกรรมการต่าง ๆ  
 

4.2 งานสังคมสงเคราะห์ 
          มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   

50-3-01-3801-001  เป็นหัวหน้า และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1) งานสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมและ 
ความยากจน 

2) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
3) งานกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4) จัดท าทะเบียนข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ 

ผู้ปุวยเอดส์ให้เป็นปัจจุบันถูกต้องและตรวจสอบได ้
5) จัดท ากิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  

อ่ืน ๆ 
6) งานสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส          

มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อน 
7) จัดท าแผนชุมชน ฝึกอบรม สรุป และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเข้าบรรจุในติดตาม 

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี 
8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

4.3  งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
          มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   

50-3-01-3801-001 เป็นหัวหน้า  และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  1)  งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่สังคม 
       2)  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสวัสดิการสังคม 

          ๓)  งานให้ค าปรึกษา แนะน าด้านสวัสดิการสังคม แก่ผู้มาขอรับ 
          ๔)  งานส ารวจวิจัย สภาพปัญหาด้านสวัสดิการสังคมของชุมชน 
          ๕)  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    4.4 งานการจัดระเบียบชุมชน 
          มอบหมายให้  นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   

50-3-01-3801-001  เป็นหัวหน้า  และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
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  สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
1)   สงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง 
2)   สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา 
3)   ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 

อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ 
4)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและ

เยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย 
5)  ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
6)   ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ 
7)   งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.5  งานพัฒนาชุมชนและสังคม 
       มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที ่

ต าแหน่ง  50-3-01-3801-001 เป็นหัวหน้า  และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1)  การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชนใหม่ และจัดระเบียบชุมชน 
2)  การส่งเสริมอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ประชาชน 
3)  การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนเมือง และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน   

    และชุมชน 
4)  ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
5) การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
6) การพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย 

สุขาภิบาล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตชุมชน จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 
8) การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้แก่ประชาชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชน และจัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  
9) การส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม

ประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการ 

10)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.6  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
           มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ ศรีศักดิ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที ่

ต าแหน่ง 50-3-01-3801-001 เป็นหัวหน้า  และ นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
 

      ๑)  งานส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ – รายได้ชุมชน 
      ๒)  งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมรายได้ของประชาชน 
      ๓)  งานอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๔)  งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ 
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      ๕)  งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
      ๖)  อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการตลาด 
      ๗)  งานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
      ๘)  งานส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐ  และท้องถิ่น 
      ๙)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                    4.7 นางวัชราพรรณ  จ าเหล่  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  พนักงานจ้างตามภารกิจ        
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
     1)   งานธุรการและงานสารบรรณ 

2)   งานรับ – ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3)   ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

      5.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     มอบหมายให้ นางสาวศิญาธร เรืองเดช ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3103-001  เป็นหัวหน้า  และ นายอัครเดช สุขสมบูรณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้  ก ากับดูแลภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคและปูองกันระงับโรคและปูองกัน
ระงับโรคติดต่อตามแผนการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล การ เฝูาระวังประชาชน
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
งานด้านการส่งเสริมกลุ่มเกษตร ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตลอดจนควบคุมโรค 
ควบคุมและตรวจมาตรฐานนมโรงเรียน เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
             5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

           มอบหมายให้ นางสาวศิญาธร เรืองเดช ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3103-001  เป็นหัวหน้า และ นายอัครเดช สุขสมบูรณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้     
           1)  งานสุขาภิบาลทั่วไป 
                   2)  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
                   3)  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
                   4)  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                   5)  งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                   6)  งานควบคุมมลพิษ 
                 7)  งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                   8)  งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 9) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

5.2 งานรักษาความสะอาด 
       มอบหมายให้ นางสาวศิญาธร เรืองเดช ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3103-001  เป็นหัวหน้า และ  นายอัครเดช สุขสมบูรณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
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           1) งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
                           2) งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
                           3) งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
                           4) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

  5.3 งานควบคุมโรค 
       มอบหมายให้ นางสาวศิญาธร เรืองเดช ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

เลขที่ต าแหน่ง  50-3-01-3103-001  เป็นหัวหน้า  และ นายอัครเดช สุขสมบูรณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   

1)  เกี่ยวกับการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
   2)  เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
   3)  เกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหตุร าคาญ 
   4)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 

5)  ควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
6)  ฉีดพ่นยาก าจัดยุง / แมลงวัน/ก าจัดหนู 

   7)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  5.4  งานธุรการ 
         มอบหมายให้ นายอัครเดช สุขสมบูรณ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้       

1)  งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ – ส่ง  ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   2)  งานตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญทาง
ราชการ 
   3)  งานรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จนบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง   

 

6.งานกฎหมายและคดี 
     จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-00-1101-001  เป็นหัวหน้า                     
     6.1 งานกฎหมายและนิติกรรม มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ แสงเงิน  ต าแหน่ง นิติกร-        
ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3105-001  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ และจัดท า
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสัญญา ข้อตกลง ระหว่าง อบต. กับคู่สัญญา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ  มติ ครม. และนโยบายของรัฐบาล         
                      6.2 งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ แสงเงิน  ต าแหน่ง   
นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3105-001  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้อง
ทุกข์ และร้องเรียนต่างๆและมีหน้าที่ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมประสานและติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว และจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบ  
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7.งานกิจการสภา อบต. 
 

     7.1  งานกิจการสภาและการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้            
จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่
ต าแหน่ง  50-3-00-1101-001  เป็นหัวหน้า และนางเพ็ญแข  จันทภูมิ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  
(ลูกจ้างประจ า) เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                               1)  ควบคุมการปฏิบัติงานกิจการสภาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ งานประชุมสภางานกิจการจราจร งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติ 
                               2)  งานเกี่ยวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
                               3)  ติดตามให้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การจ าหน่วยทรัพย์สินที่ช ารุด เสื่อมสภาพการ
เบิกจ่ายพัสดุ ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาทรัพย์สิน  
                               4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5) รับผิดชอบงานการประชุมสภาฯ  เช่น  การจัดเตรียมเอกสารการประชุม ห้องประชุม  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม 

6) รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

8) รับผิดชอบงานสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
9) จัดท าทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
10)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานประชุมสภา  งานกิจการจราจร  งานทะเบียน 

ประวัติคณะผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติ  รับผิดชอบงานการประชุมสภาฯ  เช่น  การจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
ห้องประชุม และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม   
 

                    7.2  งานอ านวยการและประสานงาน  จ่าเอกทวีศักดิ์  ภู่ทอง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-00-1101-001 เป็นหัวหน้า และ       
นางเพ็ญแข  จันทภูมิ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ลูกจ้างประจ า) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
อ านวยการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   
เช่น จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมสภาฯ ก่อนการประชุม  มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมสภาฯ  มีการบันทึกการ
ประชุม การจัดท ารายงานการประชุม  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ และ
งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
 

                    8.  นางสาวสิริกาญจน์  ภูษา  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ      
มีหน้าที่รับผิดชอบ 

1)  จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และฎีกาอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2)  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดสาธารณูปโภค  ตามแผนงานที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของส านักงานปลัด 

3)  งานจัดท าฎีกา แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย และ 
ฎีกาอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4)  งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และตัดจ าหน่ายพัสดุในความดูแลของส านักงาน 
ปลัด 

9.  นายภานุวัฒน์  จันแก่น  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนสวน  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
      1)  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานดูแลรักษาความสะอาดภายนอกส านักงาน  ตัดแต่งต้นไม้ 
ตัดหญ้า  

   2)  เป็นผู้ดูแลรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 4207 จังหวัดราชบุรี     
   3)  ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  4)ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยชอบด้วย 
กฎหมาย 

10.  นางสาวจิตตมาส  สามทองกล่ า  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  มีหน้าที ่
รับผิดชอบ 
      1)  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานดูแลรักษาความสะอาดภายในส านักงาน ห้องประชุม ห้อง
สุขา ฯลฯ 

   2)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

   3)  ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

   4)ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยชอบด้วย 
กฎหมาย 

11.  นายบุญเชิด  ทัพโพธิ์ ต าแหน่ง นักการ (ลูกจ้างประจ า) มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 
1) รับผิดชอบงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กฉ 437  จังหวัดราชบุรี 
2) ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้มี 

สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

12.  สิบเอกสง่า  จันทร  ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
เลขที่ต าแหน่ง 50-3-01-3810-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ   
            1) เป็นผู้ดูแลรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บย 6580 จังหวัดราชบุรี     

         2) ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของรถยนต์ส่วนกลางให้มี 
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

         3)ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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   โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงานหรือ
ราชการพิเศษและจ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมก าลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานศึกษางานและแนวทางการปฏิบัติราชการของ
งานหรือส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรื่องไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ และหากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะอนึ่ง หากพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างรายใด ปฏิบัติราชการโดยบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตามระเบียบวินัยที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 

 

    สั่ง ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

   (ลงชื่อ) 
(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)                                                                                                            

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                        
                                          

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
                                                      ที ่ 228/2563 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
  

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประ เภทสามัญ ประเภทสามัญ
ระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
   

  ฉะนั้น  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  ในการประชุม
ครั้งที่  5/2563  เมื่อวันอังคาร ที่  26 พฤษภาคม 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น            
(ขนาดกลาง)  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญและได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงยกเลิกค าสั่ง อบต.แก้มอ้น  ที่ 199/2562  ลงวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองคลัง และด าเนินการออกค าสั่ง อบต.
แก้มอ้น ที่ 228/2563  ลงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  มาใช้ในการมอบหมายหน้าที่ใหม่ดังนี้ 
 

    นางลักขณา  งามย่ิงยวด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    
เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-2102-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑)  พิจารณา ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการ 
คลังที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งาน
การเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการงาน
จัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการ
เบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานแทนตัว
เงิน 

(๒)  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้าน 
ต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ควบคุมการตรวจสอบ   และประเมินผลท ารายงาน       ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณ
รายรับรายจ่าย 

(๔)  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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(๕)  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้ ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ 

(๖) ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
(๗)  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง 
(๘)  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ เช่น 

               (9)  เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
    (10)  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
             (11)  ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
             (12)  ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 
             (13)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

                     ในกรณีที่  นางลักขณา  งามยิ่งยวด  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้       
ขอมอบหมาย นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เป็นผู้รักษาราชการแทน     
ผู้อ านวยการกองคลัง การปฏิบัติราชการประจ าในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้แบ่งส่วนราชการ
ภายใน ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
 

               1.   งานการเงิน 
1.1  นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

เลขที่ต าแหน่ง 50 -3 -04 -3201 -001    เป็นหัวหน้า   และ  นางสาวสุกัญญา  ข า วิลัย   ต าแหน่ง                
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  ดังนี้ 

1) งานแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ - ส่งเงินคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 

2) ตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและ 
ใบสรุป  ใบน าส่งเงินให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน  

3) ตรวจสอบการโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุน 
ทั่วไป เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ค่าธรรมเนียมปุาไม้  ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เงินที่เก็บตามกฎหมาย ว่าด้วยวนอุทธยาน
แห่งชาติ ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริหาร Self – Service Banking 

4) ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน 
ใบส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตามถูกต้อง 

5) จัดท าฎีกา และลงรายการรับเงินตาม E-Laas 
6) จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงิน และเสนอให้ 

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน กระดาษท าการกระทบยอด รายจ่ายตามงบประมาณ (รายจ่าย 
รายรับ) งบประมาณคงเหลือ กระดาษท าการ รายจ่ายรายงานสถาะการเงินประจ าวัน 

7) ตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการก าหนด 
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8) จัดท าภาษี หัก ณ ที่จ่าย  ภ.ง.ด.1,  ภ.ง.ด.3  และ  ภ.ง.ด.53  และน าส่งภาษี 

ทางอินเตอร์เน็ต 
                               9)  จัดท ารายการเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เพื่อน าส่งธนาคาร 
                              10)  ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้างประจ า 
 
                 2.   งานบัญชี 

          นางลักขณา งามยิ่งยวด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง         
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้า  นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร  ต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-3201-001 เป็นผู้ช่วย และ นางสาวสุกัญญา     
ข าวิลัย ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้ 
                               1)  จัดท าทะเบียนคุมเงิน ส่วนลดร้อยละ 6 ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 5 และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภท ได้แก่ งบถ่ายโอน เงินดูแลเด็ก เงินค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าเช่าบ้านบุคลากร เงินภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
    2)  จัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบการรับเงินสด รับ 
และเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ 
Statement   ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้อง  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสด 
จ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน ทะเบียนคุมเงินยืมทุกประเภท 
                     3)  จัดท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานและใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการ 
รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 2 3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 
    4)  จัดท ารายงานประจ าเดือน   ได้แก่   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ 
รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับ-จ่ายเงินสด จ่ายจากเงินสะสม  งบประมาณรายรับจริงประกอบงบ
ทดลองและรายงานรับ - จ่าย และเงินสดประจ าเดือน งบทดลองประจ าเดือน 
   5)  จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบ 
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
   6)  รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก 3 เดือน ภายใน 
วันที่ 10 ของเดือน (มกราคม กรกฎาคม ตุลาคม) 

 

                  2.1   นางสาวสุกัญญา  ข าวิลัย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1) พิมพ์ฎีกาเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทุกชนิด 
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรายงานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดท ากระดาษท าการแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีและเงินนอก 

งบประมาณ 
4) จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
5) น าส่งรายงานประหยัดพลังงานทางอินเตอร์เน็ต 
6) ลงรับฎีกาท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
7) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
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                8)  จัดท าใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานและใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการ 
รับเงินสดเป็นเงินโอนต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้
ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 2 3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 
     9)  จัดท ารายงานประจ าเดือน   ได้แก่   งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับ 
รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด งบรับ-จ่ายเงินสด จ่ายจากเงินสะสม  งบประมาณรายรับจริงประกอบงบ
ทดลองและรายงานรับ - จ่าย และเงินสดประจ าเดือน งบทดลองประจ าเดือน 
    10)  จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบ 
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
    11)  รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ทุก 3 เดือน ภายใน 
วันที่ 10 ของเดือน (มกราคม กรกฎาคม ตุลาคม) 

11)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

2.2  นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-3201-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
2) งานรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

               3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

   นางลักขณา  งามยิ่งยวด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    
เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้า  นางสาวปนัดดา  ฉัตรประยูร  ต าแหน่ง นักวิชาการเงิน-
และบัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-3201-001 เป็นผู้ช่วย และ นางสาวปวีณา  แซ่เตียว  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1) จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งน าใบส่ง 
เงินสรุป ส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือ
จะใช้สอบยันให้ตรงกัน 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่า 
ภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่ม
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

3) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม 
จัดท ารายงานการประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 

4) จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวง 
หนี้จากลูกหนี้โดยตรง 

5) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีปูาย กิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 

6) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน และรายงานหนี้ค้างข าระ 
7) จัดท า ภบท.19 บัญชีงบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ร้อยละ 6 เป็น 

ประจ าทุกเดือน 
8) จัดท าทะเบียน ผท.1 – 6 
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                               9)  ควบคุมดูแลตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของงานจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ระเบียบ
กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
                             10)  ควบคุมดูแลการเร่งรัดหนี้สินและเงินได้ต่าง ๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบปรับ การยึด 
อายัด และการขายทอดตลาด 
                             11)  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                             12)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา        

               4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   นางลักขณา  งามยิ่งยวด ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)    

เลขที่ต าแหน่ง 50-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้า  และ นางสาวชุดาพันธุ์    จันทนะโสตถิ์ ต าแหน่ง        
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

1) งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2) งานจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการ 

ปรับแผน 
3) งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ 

ทะเบียนรับจ่ายวัสดุ 
4) งานควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุกองคลัง 
5) งานจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ ทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ 

ทะเบียนรับจ่ายวัสดุ 
6) งานตรวจสอบและจัดท ารายงานการตรวจครุภัณฑ์ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
7) จัดท าทะเบียนคุมเ งินรับฝาก–ประกันสัญญาพร้อมทั้ งรายงานทุกสิ้ น

ปีงบประมาณ 
8) จัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและรายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
9) งานด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างทุกประเภท 

                                  10)  งานด าเนินการขายทอดตลาด  กรณีครุภัณฑ์ช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 
                                  11)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

     5. นางสาวปวีณา  แซ่เตียว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  มีหน้าที่
รับผิดชอบ 

1)  งานสารบรรณ งานธุรการและรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดเก็บ ค้นหา 
หนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน พิมพ์และคัดส าเนา คัดลอกลงรายการต่าง ๆ เกษียณ แจกจ่าย ตรวจสอบ
รวบรวม เสนอ รายงาน หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออ่ืนในความรับผิดชอบของงานบริหารงานและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

2) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงานหรือ
ราชการพิเศษและจ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมก าลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานศึกษางานและแนวทางการปฏิบัติราชการของ
งานหรือส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรื่องไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ และหากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะอนึ่ง หากพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างรายใด ปฏิบัติราชการโดยบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตามระเบียบวินัยที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 
 
  

   สั่ง ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕63 
 
 

(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)                                                                                                            
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                        
                                          

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
                                                      ที ่  230/2563 

เรื่อง   มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแกม้อ้น 
  

   

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ
ระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
   

  ฉะนั้น  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  ในการประชุม
ครั้งที่  5/2563  เมื่อวันอังคาร ที่  26 พฤษภาคม 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น            
(ขนาดกลาง)  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญและได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงยกเลิกค าสั่ง อบต.แก้มอ้น  ที่ 230/2561  ลงวันที่ 20 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองช่าง และด าเนินการออกค าสั่ง อบต.
แก้มอ้น ที่ 230/2563 ลงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานภายในกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  มาใช้ในการมอบหมายหน้าที่ใหม่ดังนี้ 
 
 

      นายศิวกร  หลิมบุญงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-001   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
(๒)  การวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลักออกแบบสถาปัตยกรรม 

ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้าง 
(๓)  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
(๔)  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ 
(๕)  การประกวดราคา   ท าสัญญาจ้าง   ควบคุมการก่อสร้าง   และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน 

พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ 
(๖)  เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้มีคุณภาพได ้

มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗)  ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง 
(๘)  ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน 

ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  สวนสาธารณะ 
               (9)  ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูาสวนสาธารณะ 
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             (10)  ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
             (11)  งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ   งานสัญญา   งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น   งานราชพิธี 
งานรัฐพิธี 
             (12)  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจปูองกันอัคคีภัยเป็น
นายตรวจเวรยามส านักงาน 
             (13)  ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที ่
             (14)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน 
             (15)  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยที่รับผิดชอบ 
             (16)  ควบคุมดูแลงานผังเมือง 
             (17)  ควบคุมดูแลงานสาธารณูปโภค 
             (18)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
             (19)   เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการในสังกัดกองช่าง 

    ในกรณีที่  นายศิวกร  หลิมบุญงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอมอบหมายให้  นางสาวตุ๊กตา  ค าจันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายก่อสร้าง (นักบริหารงาน
ช่าง ระดับต้น)  เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง การปฏิบัติราชการประจ าในกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ไดแ้บ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 ฝุาย 4 งาน ดังนี้ 
           1. ฝ่ายก่อสร้าง 

    1.1 งานก่อสร้าง 
                       นายศิวกร  หลิมบุญงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้า นางสาวตุ๊กตา  ค าจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-002  เป็นผู้ช่วย  โดยมี นายศิวะวงศ์  
ประเสริฐกุล  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย และ นายสุพงศ์พัฐ  คุ้มญาติ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  
2) งานตรวจทานแบบรูปรายการต่าง ๆ  
3) งานประมาณราคา ตรวจสอบราคากลางงานโครงการ 
4) งานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
5) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และ 

สิ่งแวดล้อม 
6) งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
7) การควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล 

                               8)  การควบคุมงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี 
                               9)  การตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ าที่ช ารุด 
   10)  งานออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา 
                             11)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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   1.2  งานออกแบบควบคุมอาคาร 

                 นายศิวกร  หลิมบุญงาม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้า นางสาวตุ๊กตา  ค าจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นัก
บริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-002  เป็นผู้ช่วย  โดยมี นายศิวะวงศ์  ประเสริฐกุล  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย และ นายสุพงศ์พัฐ  คุ้มญาติ  ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1)  งานส ารวจออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
2) งานวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการออกแบบทางด้าน 

สถาปัตยกรรม 
3) งานวางผังเมืองเพ่ือวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
4) งานประมาณราคาและตรวจสอบราคากลางโครงการต่าง ๆ 
5) งานควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม 
6) งานตรวจสอบและควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545 
7) งานตรวจสอบและควบคุม ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 
8) งานควบคุมและการวางโครงสร้างโครงการต่าง ๆ 
9) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
                             (10)  งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
                             (11)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

                     1.3  งานประสานสาธารณูปโภค  
         นายศิวกร  หลิมบุญงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   

เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้า นางสาวตุ๊กตา  ค าจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-002  เป็นผู้ช่วย  โดยมี นายศิวะวงศ์  
ประเสริฐกุล  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย และ นายสุพงศ์พัฐ  คุ้มญาติ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย และนางสาวพัทธนันท์  สิริวัฒนภัคดี  
ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า  พนักงานจ้างท่ัวไป  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1)  งานส ารวจทางด้านสาธารณูปโภค 
2) งานวางผังเมืองเพ่ือวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3) งานประมาณราคาและตรวจสอบราคากลางโครงการต่าง ๆ 
4) งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546 
5) งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6) งานประปาหมู่บ้าน   
7) งานไฟฟูาสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลแก้มอ้น 
8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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              1.4  งานผังเมือง 
                       นายศิวกร  หลิมบุญงาม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)   
เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้า นางสาวตุ๊กตา  ค าจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-2103-002  เป็นผู้ช่วย  โดยมี นายศิวะวงศ์  
ประเสริฐกุล  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นผู้ช่วย และ นายสุพงศ์พัฐ  คุ้มญาติ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1)  งานส ารวจออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
2) งานวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
3) งานวางผังเมืองเพ่ือวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
4) งานตรวจสอบและควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545 
5) งานตรวจสอบและควบคุม ตาม พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 
6) งานควบคุมและการวางโครงสร้างโครงการต่าง ๆ 

                               7)  งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
                               8)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5.  นายกฤษณะ  เที่ยงแท้  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   ดังนี้ 
                               1)  งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบโครงการต่าง ๆ 
                               2)  งานดูแลบ ารุงรักษาไฟฟูาในเขตต าบลแก้มอ้น  
              3)  ตรวจ  ทดสอบ  สร้างส่วนประกอบ  ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้งและ 

       บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟูา 
4) ช่วยค านวณรายการ  และประมาณราคา 
5) ช่วยในการเบิกจ่าย การจัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
6) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

6. งานสารบรรณ งานธุรการ ค าสั่ง ประกาศ มอบหมายให้   สิบเอกศักดิ์  จันทนา ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-05-4101-001 มีหน้าทีร่ับผิดชอบ 

1)  งานสารบรรณ งานธุรการและรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดเก็บ ค้นหา 
หนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน พิมพ์และคัดส าเนา คัดลอกลงรายการต่าง ๆ  เกษียณ แจกจ่าย ตรวจสอบ
รวบรวม เสนอ รายงาน หนังสือสั่งการ หรือหนังสืออ่ืนในความรับผิดชอบของงานบริหารงานและน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

2) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
    7. นายภานุมาศ  ค าเลิศ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ดังนี้  
     1) จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 
 หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และฎีกาอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) งานจัดท าฎีกาทุกประเภท   
3) งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และตัดจ าหน่ายพัสดุ  
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4) งานธุรการและงานสารบรรณ 
5)  งานรับ - ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงานหรือ
ราชการพิเศษและจ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมก าลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานศึกษางานและแนวทางการปฏิบัติราชการของ
งานหรือส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรื่องไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ และหากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะอนึ่ง หากพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างรายใด ปฏิบัติราชการโดยบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ ท าให้เกิดความ 
เสียหายแก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตามระเบียบวินัยที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
            (ลงชื่อ) 

(นายชูศักดิ์  เนตรธุวกุล)                                                                                                         
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
                                                      ที ่ 232/2563                                         

เรื่อง   มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น    

  
   

  ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่  แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ
ระดับสูง และประเภทพิเศษ  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
   

  ฉะนั้น  อาศัยความตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี  ในการประชุม
ครั้งที่  5/2563  เมื่อวันอังคาร ที่  26 พฤษภาคม 2563  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น            
(ขนาดกลาง)  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญและได้จัดท าโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ
แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงยกเลิกค าสั่ง อบต.แก้มอ้น  ที่ 156/2561  ลงวันที่ 11 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ด าเนินการออกค าสั่ง อบต.แก้มอ้น ที่ 232/2563 ลงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล     
แก้มอ้น มาใช้ในการมอบหมายหน้าที่ใหม่ดังนี้ 
 

นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-08-2107-001  เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

1. ด้านแผนงาน 
1) ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา      
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตาม 
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 

3) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ 
ปฏิบัติงานการศึกษา ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานตามที่ก าหนด 
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4) ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือ 
ระบบงานของหน่วยงานด้านงานการศึกษาที่สังกัดที่รับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากร และเวลา 
 

2. ด้านบริหารงาน 
1) จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
ก าหนดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) วางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบาย 
ด้านการศึกษาของหน่วยงานต่อไป 

3) ควบคุม ดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

4) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพื้นที่ 

5) ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความ 
จ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพ้ืนที่ 

6) ควบคุม ดูแล การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนใน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

7) ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเปูาหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  

8) ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชนในพื้นท่ี 

9) นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุงโรงเรียนและ 
ระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

10)  มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

11)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้ 
บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

12)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

13)  ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ 
คณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของราชการ 
 

  3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
1)  ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การ 

ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 
         2)  ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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       3)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
  4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
       1)   รว่มวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจ และเป็นไปตามเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2)   รว่มติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 

            ในกรณีที่ นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา ระดับต้น) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอมอบหมายให้นางกาญจนาพร เกตุทอง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
การปฏิบัติราชการประจ าในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 
               1.  งานบริหารการศึกษา 

นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-08-2107-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับ
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนี้  

1.1 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1)  ควบคุม ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) ส ารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้ เข้าเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา

แห่งชาติ 
5) สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา 
6) จัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ  
โดยมอบหมายให้มีผู้ช่วยงานธุรการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ นางสาวธนัชพร  เลิศวัลลภาชัย   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ 
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่ง หนังสือ  

การลงทะเบียนรับส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม 
                                     1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ เพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 
                                     1.3 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด  
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        1.4  จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 

เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องทราบ หรือด าเนินการต่างๆต่อไป 
      1.5  ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย 

พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง 
        1.6  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
        1.7  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม 
        1.8  จัดเตรียมและด าเนินการ ผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ
ฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมที่ใช้ในการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.9  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม
และด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                 1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และ
งานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   2. ด้านการบริการ 
       2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
       2.2  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
       2.3  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
       2.4  ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                    1.2 งานแผนการและวิชาการ 

1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
3)  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพ่ือการศึกษา 
4)  การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

1.3  งานการศึกษาปฐมวัย 
1) บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2) การส่งเสริมการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี 
3) ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 
    โดยมอบหมายให้มีผู้ช่วยงานธุรการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ นางสาวธนัชพร  เลิศวัลลภาชัย   

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ช่วย รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ 
บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
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1.  ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่ง หนังสือ  

การลงทะเบียนรับส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน การพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม 

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ เพ่ือสะดวก 
ต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ 
                                    1.3 ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้องครบถ้วนและปราศจากข้อผิดพลาด  
        1.4 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องทราบ หรือด าเนินการต่างๆต่อไป 

      1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่าย 
พัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้อง 
        1.6  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
        1.7  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานในการประชุม 
        1.8  จัดเตรียมและด าเนินการ ผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ
ฝึกอบรม สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมที่ใช้ในการด าเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.9  อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม
และด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                 1.10  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และ
งานประชุม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
   2. ด้านการบริการ 
       2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้มาติดต่อและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
       2.2  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
       2.3  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป 
       2.4  ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  2.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-08-2107-001   เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 
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       2.1  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      1)  จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬา หรือลานกีฬา เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน 
      2)  จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่เด็กและเยาวชน 
      3)  จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้พัฒนาทักษะและหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
       2.2  งานประเพณี ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
      1)  จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม 
      2)  จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
      3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย 
      4)  รวบรวมข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า  

     2.3  งานกีฬาและนันทนาการ 
    1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
    2)  จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ  

 

3.งานกิจการโรงเรียน 
    3.1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

                นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  50-3-08-2107-001  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปฏิ บัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น ให้มีผู้ช่วยรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) นางสมจิต  ศรีมงคล   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  
50-3-08-2217-329  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น มีหน้าที่รับผิดชอบ
จัดการเรียน การสอน ดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคาร
สถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 
การเงินและพัสดุ และงานอืน่ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

(1)  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การด าเนินงานในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(2)  วางแผนพัฒนาทางการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

(3)  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดรวบรวม การเรียนรู้ การ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 

(4)  จัดท ารายงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสิ่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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(5)  ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ 

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(6)  เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการ 

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
(7)  นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 

และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
(8)  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
(9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

2)   นางสาววันทนา  ผาค า  ต าแหน่ง  ครู  คศ. 1 เลขที่ต าแหน่ง 50-3-08- 
2217-331 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.  จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 

3.  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือ กับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
6. อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
7. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
9. จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
10. จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
11. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
12. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
13. พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา 

ผู้เรียน 
    14.จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 

15.จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
16.รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
17.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3)   นางสาวสุพรรษา คงวัน  ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 เลขที่ต าแหน่ง 50-3-08- 
2217-330 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  

(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2)  จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์และคุณลักษณะตามวัย 

(3)  ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



-8- 
 

(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ปฏิบัติงานความร่วมมือ กับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
(7) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(8) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
(9) จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
(10)จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
(11) จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล 
(12) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
(13) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา 

  ผู้เรียน 
(14) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
(15) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
(16) รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
(17) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.2  งานบริหารวิชาการ 
       นางอรุณศรี  นวนนาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม            

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  50-3-08-2107-001  โดยให้มีผู้ช่วยรับผิดชอบงาน
บริหารวิชาการ ประกอบด้วย   

1.นางสมจิต  ศรีมงคล   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
                                         เลขที่ต าแหน่ง 50-3-08-2217-329   

                  2.นางสาววันทนา  ผาค า  ต าแหน่ง  ครู คศ. 1 เลขที่ต าแหน่ง 50-3-08-2217-331   
3.นางสาวสุพรรษา คงวัน ต าแหน่ง ครู คศ. 1  เลขที่ต าแหน่ง 50-3-08-2217-330  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

       1)  นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย 
       2)  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
       3)  ประสานการประเมินตามระบบประกันสุขภาพการศึกษา 
       4)  วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา      

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีงานหรือ
ราชการพิเศษและจ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นการเร่งด่วนในลักษณะที่ต้องระดมก าลังให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยปฏิบัติงาน
หรือด าเนินการให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละงานศึกษางานและแนวทางการปฏิบัติราชการของ
งานหรือส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรื่องไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติงานได้ และหากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะอนึ่ง หากพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้างรายใด ปฏิบัติราชการโดยบกพร่อง ประมาท เลินเล่อ ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการตามระเบียบวินัยที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป 
  
    

สั่ง ณ วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
 

         (ลงชื่อ) 

(นายชูศักดิ์   เนตรธุวกุล)                                                                                                           
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 


