คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในสำนักงำนปลัด
-------------------------------------------------------------ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างประจา เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างประจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
(๑) ในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑.๑ จ่ำเอกพิสิทธิ์ นัทธี ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่นๆ ที่กฎหมาย หรือคาสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยเฉพาะ
๑.๒ จ่ำเอกพิสิทธิ์ นัทธี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับกลาง เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น โดยมี
๑.๓ นำงสำวสุ ลีพร เพีย เพ็ง ตาแหน่ ง รองปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบล (นัก บริห ารงานท้องถิ่น )
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ให้เป็นไปตามนโยบายและอานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
( ๒) ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล กรณี ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดารงตาแหน่ง
สูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน
( ๓ ) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล เกี่ยวกับกำรวินิจฉัยปัญหำ
๓.๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- เรื่องที่ต้องรายงานอาเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- เรื่องที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ ยกเลิก แก้ไข
- เรื่องซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นเป็นปัญหา หรือ เป็นกรณี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างแป้น พบว่าเป็นปัญหา
- เรื่องซึ่งกฎหมายกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจ
- เรื่องที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
๓.๒ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
- เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และจังหวัดพัฒนา
/ - เรื่องที.่ ..

-๒- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอานาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อานาจบังคับบัญชา
- เรื่องในหน้าที่ของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( ๔) สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป
๑. นายสันติ ยังอยู่ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ ควบคุมตรวจสอบการทางานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
๑.๒ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ
๑.๓ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
๑.๔ งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างประจาของ องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
๑.๕ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
๑.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางธนิชา โพธิทัต ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ โดยมี
ความรับผิดชอบดังนี้
๒.๑ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
๒.๒ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตาบล
๒.๓ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสาวกานดา ศรีอ่อนแสง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ๗๓-๓-๐๑-๓๐๓-๐๐๑
และนายมานินพันธุ์ บุญคง ตาแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล
๔. นางพิชชานันท์ บุญคง ตาแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) และนายมานินพันธุ์ บุญคง
ตาแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานบันทึกข้อมูลต่างๆ
๔.๒ เป็นผู้จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๓ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
๔.๔ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา
๔.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นายมานินพันธุ์ บุญคง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีห น้ าที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยปฏิบั ติงานขั้น ต้ นเกี่ยวกับการบันทึ กข้อ มูล ลงในบัตร หรือ กระดาษเทปหรือ เทป
แม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่ไม่ยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตาม
คาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน ให้ไปช่วย ปฏิบัติงานช่วยสภา อบต.อีกทางหนึ่ง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
/ และปฏิบัติ....

- ๓ ๖. นายทศพร คันธบุปผา ตาแหน่ง ผช.นักวิชาการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นทาหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร เช่น การปรับปรุง บารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุง วิธีการผลิต การใช้
ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลูกพืช และการปราบศัตรูพืช ให้
คาปรึกษาแนะนา อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรและประเมินโดยทั่วไป
ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานี
ทดลอง ซึ่งดาเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. นายกด ลือส่อน ตาแหน่ง ตกแต่งสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานดูแลบารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก หรืองานอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เปิด – ปิด สานักงาน ทาความสะอาดบริเวณอาคาร อปพร.
(อาคารส่วนโยธาและส่วนสวัสดิการ) ห้องน้าหอประชุม จัดเก็บถ้วยชามจาน แก้ว ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ รักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ และสถานที่ราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมง อย่าให้บกพร่องหรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นายภาคภูมิ อ่อนอุทัย ตาแหน่ง ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและ
ความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบารุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทา
อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยการฟื้นฟูบูรณะสิ่ง
ชารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กาหนดไว้ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๙. นายอเนก พร้าวหอม ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อบต. (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ขับรถ ๖ ล้อ อบต. บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อย ในการใช้รถ
ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๐. นายใบ พันธุ์งาม ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อบต. (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ขับรถยนต์ อบต. บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อย ในการใช้ รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๑. นายสุวัตร บัวทอง ตาแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้า (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การจดเลขมาตรวัดน้า และคานวณปริมาตรน้าจากมาตรวัดน้าของผู้ใช้น้า
๑๒. นางรจนา กองหล้า ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป งานแม่บ้าน เช่นทาความสะอาดบริเวณ อบต. ทาอาหาร ใน
ส่วนอาคารสานักงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บถ้วยชามจาน แก้ว ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ และปฏิบัติหน้า ที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๓. นายไชย ธุระเทพ ตาแหน่งพนักงานสูบน้า (พนักงานจ้างถ่ายโอน)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานดูแล และบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าเพื่ อกิจการต่างๆ
ของทางราชการ เช่นช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๔. นายพิทักษ์พงษ์ เพชรหล้า พนักงานสูบน้าประจาสถานี (พนักงานจ้างถ่ายโอน)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานดูแล และบารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าเพือ่ กิจการต่างๆ
/๑๔.นาย...

-๔–
ของทางราชการ เช่นช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปาชนบท การประมง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๕. นายพุทธชาติ นวลจันทร์ ตาแหน่งพนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากภายใต้การกากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคาสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ ที่
จ าเป็ น ต้อ งปฏิบั ติโ ดยผู้ มีความรู้ ความสามารถหรือความช านาญงานค่อนข้างสู ง และมีห น้าที่ขับรถน้าเอนกประสงค์
บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อย ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๖. นายสมบูรณ์ วรรณสงคราม ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อบต. (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีห น้ าที่ ขับ รถกู้ชีพ บ ารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ กๆน้อย ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๗. นายวีระภาพ สมศรี ตาแหน่งพนักงานขับรถขยะ อบต. (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ขับรถขยะ อบต. บารุงรักษา ทาความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อย ในการใช้รถยนต์
ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๘. นายปิยพงษ์ บัวทอง ตาแหน่งพนักงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ เก็บขยะภายในตาบล บารุงรักษาความสะอาด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
๑๙. นายสุริยนต์ อินลา ตาแหน่งพนักงานประจารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ เก็บขยะภายในตาบล บารุงรักษาความสะอาด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา
๒๐. นายมานิตย์ สุธรรมฤทธิ์ ตาแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง)
มีหน้าที่ ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ให้บริการ ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ และปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒๑. นายพงสยา ส่อนไชย
มีหน้าที่ ขับรถยนต์ บารุงรักษา ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์
ให้บริการการการจัดเก็บขยะ และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๒ งำนแผนงำนและงบประมำณ
๑. นางสาวกานดา ศรีอ่อนแสง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ๗๓-๓-๐๑-๓๐๓๐๐๑ เป็ น หั ว หน้ า โดยมี น ายมานิ น พัน ธุ์ บุญคง ตาแหน่ง ผู้ ช่ ว ยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ ช่ ว ย มี ห น้าที่แ ละความ
รับผิดชอบในเรื่องดังนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้
๑.๑ งานจัดทาแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒ งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑.๓ งานจัดทาข้อบัญญัติประมาณรายจ่าย
๑.๔ งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติ
๑.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๓ งำนกฎหมำยและคดี
๑. จ่าเอกพิสิทธิ์ นัทธี (นักบริหารงานท้องถิ่น) ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ตาแหน่ง
/๑.๔ งาน...

-๕ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นางสาวสุลีพร เพียเพ็ง
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ประเภทบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ตาแหน่ง
๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ นายสันติ ยังอยู่ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑
และมีนางสาวกานดา ศรีอ่อนแสง ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๓๐๓๐๐๑เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้
๑.๑ จัดทาร่างข้อบังคับตาบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๒ งานดาเนินการรับ – ดาเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
๑.๓ งานดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
๑.๔ งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดาเนินการตามข้อบังคับตาบลก่อนการบังคับใช้
๑.๕ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๖ งานนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๗ งานจัดทาทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ของ อบต.
๑.๘ งานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานบันทึกข้อมูลต่าง
๑.๙ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๔.๔ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
๑. นายสันติ ยังอยู่ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดย
นายภาคภูมิ อ่อนอุทัยตาแหน่ง ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายใบ พันธุ์งาม ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
อบต. และนายพุทธชาติ นวลจันทร์ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้
๑.๑ งานอานวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๒ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
๑.๓ งานกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ
๑.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในการบริหารกิจการ / การติดต่อ การตอบโต้หนังสือขององค์การบริหารส่วนตาบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือผู้รักษาราชการแทน หรือ ทาการแทนตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิ บั ติ งานขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบล ในเรื่ อ งที่ อยู่ ใ นอ านาจหน้า ที่ ของส่ ว นราชการได้ รั บ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอ
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความ
บกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตาบลโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

ค่ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง
************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและ
ลู ก จ้ า งประจ า เพื่อ ให้ ก ารปฏิบั ติ งานและการด าเนิ น การก าหนดหน้ า ที่ค วามรับ ผิ ดชอบของพนัก งานส่ ว นตาบลและ
ลูกจ้างประจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. นำงสำวกชพร แช่มค้ำ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ประเภทอานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑
มีหน้าที่ การเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานเอกสารทางการเงิน และบัญชี
การดาเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณ การทาบัญชีทั่วไปของทางราชการการนาบัญชีรายได้ การรายงานแสดงฐานะ
การเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ การนาส่งเงิน
ภาษี งานที่เกี่ยวกับการ โอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือประจาวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขอเวลาเบิกจ่าย งาน
การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สินหนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดทาบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงิน
รายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำงสำวพัชรำภรณ์ วงษำบุตร ตาแน่ง ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีห น้าที่ ช่วยปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่ว ไปของส่ ว นราชการ เช่น
ตรวจสอบใบสาคัญที่ไม่มีปัญหาหรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสาคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทาใบเบิก และใบนาส่งเงิน ช่วยทาฎีกาเบิกเงิน ช่วยนา
เงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงิ นสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดทางบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทาบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน เป็นต้น และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำงสำววิไลภรณ์ ยิ่งยงค์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คาร้อง คาขอคาอุทธรณ์หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ คานวณภาณี ค่าปรับเงินเพิ่ม แจ้งการผลประเมิน คาชี้ขาดการอุทธรณ์ชี้แจงให้เหตุผลและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตควบคุมกิจการ ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามข้อบังคับตาบล ค่าปรับผู้
ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตาบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่า
สัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิ ชย์ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ ดอกเบี้ยและเงินฝาก
ธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น รับเงินหรือ
ควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดทาทะเบียนต่าง ๆ
/ เก็บรักษา…

-๒–
เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้เสียภาษีอากรค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นค้างชาระ ควบคุมหรือดาเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงาน และ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ อีกหนึ่งตาแหน่ง ภายใต้การกากับตรวจสอบ โดยทั่วไปหรือตามคาสั่งหรือแบบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การ
ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญ
หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. นำงสำวศรีสุดำ เวียงนนท์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ อีกหนึ่งตาแหน่ง ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ โดยทั่วไปหรือตามคาสั่งหรือแบบหรือแนวทาง ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเช่น การจัดหา
จัดซื้อ ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นาส่ง การซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่าง ๆ การทะเบีย นพัส ดุ การเก็บ รั กษาใบสาคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุป สรรคในการทางานให้แจ้งให้
ผู้อานวยการกองคลังทราบในขั้นต้นก่อนเพื่อทาการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

ค่ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง
************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและ
ลู ก จ้ า งประจ า เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านและการด าเนิ น การก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานส่ ว นต าบล และ
ลูกจ้างประจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. นำยนเรศ แพะขุนทด ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ประเภทอานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น มีหน้าที่ดังนี้ เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทางานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างของกองช่าง ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กาหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อ
ขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ
สิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้า
- งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่อง
อื่นๆ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ – ๙
- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๒. นำยธนำกร สุวรรณเหลำ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำยอนุสรณ์ สมบุตร ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและ
บารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ช่องน้า
อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ สนามบิน เป็นต้น ช่วยปฏิบัติงานสารวจต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจทางเพื่อการก่อสร้าง สารวจและทดลองวัสดุ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา
สารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ คานวณสามัญ ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในการสารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
/ สารวจทาง…

-๒โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทางานให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนโยธาใน
ขั้นต้นก่อนเพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

ค่ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองกำรศึกษำ
************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและ
ลู ก จ้ า งประจ า เพื่อ ให้ ก ารปฏิบั ติ งานและการด าเนิ น การก าหนดหน้ า ที่ค วามรับ ผิ ดชอบของพนัก งานส่ ว นตาบลและ
ลูกจ้างประจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. นำงสำวมยุรี เจริญรบ ตาแหน่ง ผู้ อานวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา) ประเภทอานวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑
มีหน้าที่ กาหนดจุดมุ่งหมายการทางาน ติดต่อประสานงาน การพิจารณาวางแผนอัตรากาลัง เจ้าหน้าที่
และงบประมาณด้านการศึกษา การวางแผนงาน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้คา ปรึกษา
แนะนาติดตามผลประเมินผล และแก้ไขปัญหาต่าง ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาท้องถิ่น ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก
มากเกี่ยวกับงานศึกษาท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ งานสันทนาการการพลศึกษา ลูกเสือ และยุวกาชาด โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานวางแผนการศึกษา รวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งาน
ตรวจโรงเรียน งานประเมินผล งานเผยแพร่การศึกษา งานปรับปรุง โรงเรียน งานขยายการศึกษาภาคบังคับ งานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักสูตร งานบริหารงานบุคคล การจัดทา งบประมาณและดา เนินการตามงบประมาณ งานสงเคราะห์ผู้มี
ปัญหาทางสังคม งานกีฬาประชาชน งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ให้คา ปรึกษาแนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา การประสานงานกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นำงทัศนวรรณ ศรีเชียงหวำง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑
มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกา ลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม
และสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนา แนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียน
บทความ จัดทา วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นำงสำววนำลัย ขุนลึก ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
มีหน้าที่ ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกา ลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม
และสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนา แนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียน
บทความ จัดทา วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/๔. นางหงษ์ทอง …

-๒–
๔. นำงหงษ์ทอง บุญมำก ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้ เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทอน หมู่ ๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่นางหงษ์ทอง บุญมาก ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่นางสาวนฤดา
คนทน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน หมู่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๕. นำงสำวนฤดำ คนทน ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทอน หมู่ ๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวนฤดา คนทน ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่ นางหงษ์ทอง
บุญมาก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทอน หมู่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๖. นำงสำวพัชรี จำปำมำ ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ ๑ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวพัชรี จาปามา ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่ นางสาว
ณัตตยา แก่นดี ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗. นำงสำวจำมจุรี เวียงนนท์ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ ๑ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวจามจุรี เวียงนนท์ ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่ นางสาวพัช
รี เพ็งสวัสดิ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๘. นำงรัตนวดี ยศเตำ ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่นทาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียน
จัดเก็บถ้วยชามจาน แก้ว ทาความสะอาดห้องน้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สร้างแป้น หมู่ ๑ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๙. นำงสำวเนรัญชรำ ชำวกล้ำ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่ อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนรัง หมู่ ๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ นางสาวเนรัญชรา ชาวกล้า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่ นางสาว
วรรณรินทร์ สุวรรณบุตร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง หมู่ ๙ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๐. นำงสำววรรณรินทร์ สุวรรณบุตร ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านสร้างแป้น หมู่ ๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ในกรณี...

-๓ในกรณีที่ นางสาววรรณรินทร์ สุ วรรณบุตร ไม่ส ามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้แก่
นางสาวเนรัญชรา ชาวกล้า ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง หมู่ ๙ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๑. นำงสำวอนันชิตำ พลเดชำ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป)
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนรัง หมู่ ๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทางานให้
แจ้งให้หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ในขั้นต้นก่อนเพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

ค่ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
ที่
/ ๒๕๖๑
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองสวัสดิกำรสังคม
************************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างประจา เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดาเนินการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างประจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงขอกาหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑.นำยธนเสฏฐ์ เมธำณัฐยศ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ประเภท
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ตาแหน่ง
มีหน้ำที่ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่ในการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงาน บริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลาย
ด้าน เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การส่งเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน
การจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน งานนันทนาการชุมชน การจัดให้มีห้องสมุดประชาชน งานส่งเสริมกีฬาประชาชน งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การติดตามผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยราชการ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง
ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบาย
การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิ จฉัย สั่ งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมิน ผล และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. นำยสุพจน์ เกษทองมำ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง ๗๓-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑
มีหน้ำที่ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่ างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น สารวจข้อมูล
เบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ
และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนา
และฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ เป็นต้น ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นำงสำววำรุณี กองเงิน ตาแหน่งผู้ช่วยพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้ำที่ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒ นาชุมชนเพื่อจัดทาแผนงาน ดาเนินการและสนับสนุ นให้ มีการรวมกลุ่ มของ
ประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นาท้องถิ่น เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้
มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทางานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่น
/อย่างใกล้...

-๒อย่างใกล้ชิดให้คาแนะนาและ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่ม
รายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้ทุกงานดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทางานให้แจ้งให้ หัวหน้าส่วน
สวัสดิการสังคมในขัน้ ต้นก่อนเพื่อดาเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) จ.อ.
(พิสิทธิ์ นัทธี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

