
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
 ที่   2 / 2563 

เรื่อง   กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
 

    เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
อาศัยอ านาจตามความในหมวด 11 ว่าด้วยวธิีการและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2545    และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกีย่วกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานต าบล พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
อัตราก าลังและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตามมติ ก.อบต.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2558  และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการตาม
โครงสร้างการบริหารใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

จ่ำเอกพีระยศ วรรณเผือก ต ำแหน่งปลัด อบต. ต ำแหน่งเลขท่ี 32-3-00-1101-001   มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

      พิจารณาท าความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะและด าเนินงานตามกฎหมายและระเบียบค าสั่งที่ต้อง
ใช้ความช านาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง  เช่น  การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือ
อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าที่อ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
จัดให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง  ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์  จัดให้มีสุสานฌาปนสถาน บ ารุงและ
ส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มีและบ ารุงการ
ไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  จัด
ให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการสาธารณูปการ  จัดให้มีการ
จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการ
กีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ  สวนสตัว์  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น  กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งมี
ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน การจัดการให้ความสะดวก  และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในท้องที่  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  การขออนุมัติจ้างลูกจ้างและคนงานองค์การบริหารส่วนต าบล  การขออนุมัติ
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างคนงานและพนักงานส่วนต าบลประจ าปี การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบลที่  ก.อบต. จังหวัด แต่งตั้ง  เป็น
กรรมการสอบสวนพนักงานส่วนต าบลผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย          เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ   เป็น
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์   เป็นกรรมการควบคุมรักษา
ทรัพย์สินของ 

        / องค์การบริหาร.. 
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องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงินทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์  ธนาคาร
ออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
โรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีบ ารุงท้องที่  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีป้าย  เป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่
ดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปี    เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง  เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน  เป็นกรรมการอ านวย
การศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจ าปีอันเป็นประเพณีท้องถิ่น หรืองานราชพิธี  
งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถิ่นในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
ต่าง ๆ  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา   ตอบปัญหา
ชี้แจงต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  
ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบด้วย 

     นำยฐำปกรณ์ อรอินทร์ ต ำแหน่ง รองปลัดอบต. เลขที่ต ำแหน่ง 32-3-00-1101-02   ปฏิบัติ
หน้ำที่ดังนี้ 

  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำน 
 ด้ำนยำเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้านสาธารณูปโภค งานด้านข้อมูลช่าวสาร ด้าน
บริการสาธารณะงานไฟฟ้า ดูแลน้ าอุปโภคและบริโภค ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชีวิต งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
งานด้านส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงับอัคคีภัยที่เกิดข้ึนโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและ
ความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ป้องกันและ
บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
การฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่ อบต. ได้ก าหนดไว้ และการศึกษาและหรือปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
1. นำยวิทิศ  กองทิพย์  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด  ต ำแหน่งเลขที่ 32-3-01-2101-001 

 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้      
        บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจ านวนมาก    และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
        พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห์   ท าความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงาน
ที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ต่าง ๆ 

/หลายด้าน เช่น... 
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หลายด้าน  เช่น   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว   งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   งานท ารายงานการประชุมและ
รายงานอื่น  ๆ   งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านัก/กอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยเฉพาะ 
 

      2.  นำงสำวกัญจน์ณัฐฏ์  สำลีผล    ต ำแหน่ง  นิติกร    ต ำแหน่งเลขท่ี  32-3-01-3105-001   
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     งำนกฎหมำยและคดี 
    ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็น

ต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดย
ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานกฎหมายใน
ลักษณะผู้ช านาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

      ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมายและคดี  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง  เช่น  ร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบข้อบังคับ  ด าเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ  ตอบข้อหารือของ
บุคคลและส่วนราชการ  สอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัย  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  ศึกษา  
วิเคราะห์เสนอแนะ  เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวกับงานกฎหมายฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วม
ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้าง
แล้ว  ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา
แนะน า  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
 

   3.  นำงสุนันทำ  ผดุงทรัพย์ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน  ต ำแหน่งเลขที่   32-3-01-3801-001    
มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือ
จัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น   เป็น
ผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิด 

        /ริเริ่มในการพัฒนา 
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ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด    ให้ค าแนะน า 
และ   ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อ 
ครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 งำนส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ  กำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จำรีต  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 งำนส่งเสริมกำรอำชีพชุมชน ท้องถิ่น 
 งำนด้ำนกำรดูแล  ป้องกัน แก้ไขปัญหำด้ำนยำเสพติดในพื้นที่ 
 
  4. ………………………………….  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ต ำแหน่งเลขที่ 32-3-08-3803-
001 มีควำมรับผิดชอบดังนี้ 
   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
และท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน การศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพ่ือเป็น

หลักฐานอ้างอิง และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนางาน

ด้านการศึกษา 
ด้ำนกำรวำงแผน 

วางแผนรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่ายงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

ด้ำนกำรประสำนงำน 
1. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์

ผลตามท่ีก าหนด 
2. ชี้แจงรายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. นำงสำวธนิกำนต์  ปรักแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   ต ำแหน่งเลขที่ 32-3-01-
3103-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด 
              /อย่างหนึ่งหรือหลาย 
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อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคง
ของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  และโครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี  
ให้ค าปรึกษา  แนะน าในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6.  นำงกำญจนำ  บุญชู  ต ำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ต ำแหน่งเลขท่ี  13-2-0232  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลใน
ชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

       7. นางล าพึง  กองสถิตย์   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและประถมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา ให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ  
ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กและปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
 

         8. นำงสุพรรณำ  ผลนัย  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล   มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
                 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของ อบต.  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ 

หลายอย่าง  เช่น  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา      การสอบ  และ
บรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  และการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพ
ข้าราชการ  การพิจารณาด าเนินการทางวินัยข้าราชการ  การด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงิน
ทดแทน  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้
ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล    และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

      9. นำงสำวกมลวรรณ  หรั่งน้อย ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  มีหน้ำทีค่วำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพ่ือ 
แผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร 
                   /หรือความมั่นคง 
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หรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  และโครงการ
ระดบัชาติแล้วแต่กรณี ให้ค าปรึกษา  แนะน าในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  10. ....................................... ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

        งำนธุรกำร 
        งานธุรการและงานสารบรรณท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  โดยปฏบิัติหน้าที่อย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ร่างหนังสือ  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่องสรุปความเห็นที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  
หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียนยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ  ติดตาม
ให้มีการซ่อมบ ารุง  รักษาหรือซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้  การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด
เสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
        11. นำงละออ ไทยเทวรักษ์   ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
         ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานด าเนินการและสนับสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือเป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว ในด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนในท้องถิ่นทุกด้านติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  2. งานส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
  3. งานกีฬาและนันทนาการ 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

     12. นำยสันติรำษฎร์  สรรพจำรย์  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชา

การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียน การสอน สื่อการศึกษา 
3. จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย 
5. เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

                /10. นายสมกิจ 
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        13.  นำยสมกิจ  สุขพันธ์  ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถยนต์  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 

       การขับรถยนต์ส่วนกลางที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ดูแล  และ
บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยในการใช้รถยนต์และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

       ๑4. นายสวุิทย์  นิมิตรดี    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 -ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการซ่อมแซมประปาและดูแลรักษา 
 -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       15. นายอ านาจ  มหาเทียน    ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้     
 - ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานท่ัวไป 
 -ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ ดูแลรักษา และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

-ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการซ่อมแซมประปา และดูแลรักษา 
 -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
      16. นายณัฐพงษ์  เอกสนธิ์   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

-ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทั่วไป 
-เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่ 

 -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
       17. นายสวัสดิ์  เฉลยคาม  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  - ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานทั่วไป 
  -ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการซ่อมแซมประปาและดูแลรักษา 
  -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
18. นายสราวุฒ กาญจนสน ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   - ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
   - ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานทั่วไป 
   -ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
19. นายสัญญา  อินทร์เสวก ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
   - ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการขับรถขยะ 
   - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขยะภายในหมู่บ้าน 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

             ทั้งนี้ ในการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ โดยให้อยู่ในการ
ดูแล และมอบหมายจากหัวหน้าส านักปลัด  

กองคลัง 
 1. ......................................................      ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ต ำแหน่งเลขที่ 
32-3-00-1101-001  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่
ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการคลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง 

   /งานการเงินและบัญชี  
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              งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์

งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ  การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง  ๆ  
รายงานการปฏิบัติงาน   
สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ      
ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการ
ตรวจสอบและประเมินผล  ท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับรายจ่าย  ก าหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปของ อบต.  สืบหาแหล่งที่มา
ของรายได้  ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง  ตรวจสอบการรายงานการเงินและ
บัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  การจ้าง  ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ   ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอ 
ข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
แนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง  เข้า
ร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  พิจารณาร่างอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย 

 
    2. …………………………………………ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ต ำแหน่งเลขที่  32-3-04-

4203-001 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  เก็บรักษา          

ร่างสัญญาซื้อสัญญาจ้าง  ศึกษา  ค้นคว้า  รายละเอียดต่าง ๆ  ของพัสดุ  เช่น  วิวัฒนาการ  คุณสมบัติ  ระบบ
ราคา  การเสื่อมค่า  การสึกหรอ  ประโยชน์ใช้สอย  ค่าบริการ  อะไหล่  การบ ารุงรักษา  ความแข็งแรงทนทาน         
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ   เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ใน
การจัดหาจัดซื้อพัสดุ  ติดต่อประสานงาน  ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง  ต่าง ๆ   
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3.นำงประนอม  ศำลำรมย์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรเงินและบัญชี มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
                ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร  หรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  ตรวจสอบหลักฐาน  และใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน  จัดท าบัญชี
ทั่วไปของราชการ  เช่น  ท าบัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร  บัญชีแยกประเภท  เป็นต้น  ช่วยพิจารณาตั้ง
งบประมาณหมวดที่ไม่มีปัญหา  เช่น  ค่าเช่าบ้าน  ค่าล่วงเวลา  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  เป็นต้น ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  ตรวจทางการตั้งฎีกาเบิกจ่าย  ท าหนังสือโต้ตอบเก่ียวกับการเงิน   การบัญชี 

/การงบประมาณ 
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  การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณ  รายจ่ายตามยอดที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ตรวจสอบงบเดือน   ท ารายงาน
การเงิน  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

      4. นำงสำวปิยะรัตน์  ผดุงชอบ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (กองคลังและกองช่ำง) 
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้  

      งำนธุรกำร 
    งานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ร่างหนังสือ  โต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่องสรุปความเห็นที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียนยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ  ติดตามให้มี
การซ่อมบ ารุง  รักษาหรือซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้  การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุด
เสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพัสดุ  และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียม
เอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

        5. นำงสำวสุชำดำ  วงษ์ครุธ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
งำนพัสดุและทรัพย์สิน 

       ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จัดหา  จัดซื้อ  ว่าจ้าง  ตรวจรับ  เก็บรักษา          
ร่างสัญญาซื้อสัญญาจ้าง  ศึกษา  ค้นคว้า  รายละเอียดต่าง ๆ  ของพัสดุ  เช่น  วิวัฒนาการ  คุณสมบัติ  ระบบ
ราคา  การเสื่อมค่า  การสึกหรอ  ประโยชน์ใช้สอย  ค่าบริการ  อะไหล่  การบ ารุงรักษา  ความแข็งแรงทนทาน         
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพ  ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ   เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ใน 
การจัดหาจัดซื้อพัสดุ  ติดต่อประสานงาน  ให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง  ต่าง ๆ  
 เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   

        6. นำงสำวชนัดดำ  เทศวงศ์    ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้   มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ  ส ารวจ  รับแบบแสดงรายการ ค าร้อง  ค าขอ หรือเอกสาร  
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้นในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ตามอ านาจหนาที่ของ
อบต.  ช่วยรับและน าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี
อากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  ค่าปรับ  รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ    เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
ภาษีบ ารุงท้องที ่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า  ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล 
ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับต าบล  ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมายและข้อบังคับต าบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่า
สัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ  
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล  และเงินฝากธนาคาร  ค่าจ าหน่ายเวชภัณฑ์  ค่า
จ าหน่ายค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม การโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษาหรือค้นหา 
เอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า 

/รายงาน ลงรหัส 
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รายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                     ทั้งนี้ ในการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ โดยให้อยู่ในการ 
ดูแลและมอบหมายจากผู้อ านวยการกองคลัง 
 

กองช่ำง 
  1.  นำยจิรพงศ์  พิทยำรัตน์   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ต ำแหน่งเลขท่ี 32-3-05-
2103-001    มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา  การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์  และออกแบบงาน
ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์แบบรูป
รายการต่าง ๆ ด าเนินการประกวดราคา  ท าสัญญาจ้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิก
จ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  
เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง  ตรวจ
ทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น  สะพาน  ถนน  ท่อระบายน้ า  ทาง
เท้า  คลอง  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ  ส ารวจข้อมูลการจราจร  ส ารวจและทดลองวัสดุ  
ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า  สวนสาธารณะ  ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  เครื่องมือ  
เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัดตกแต่งสถานที่  
ในงานพิธีท้องถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  เป็น
นายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน  วางแผน  
มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล   
และแก้ปัญหา 
ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. นำยประดิษฐ์  ผดุงทรัพย์ ต ำแหน่ง   นำยช่ำงโยธำ ต ำแหน่งเลขท่ี  32-3-05-4701-
001 มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเกี่ยวกับงานช่างโยธา โดยปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การออกแบบ  การควบคุม  การก่อสร้าง  และการบ ารุงรักษา
ด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
ช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ า ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่า
เทียบเรือ สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจเพื่อการก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ 
ทดลองหาคุณสมบัติของดิน ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุทกวิทยา ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทาน
แบบ ค านวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุก
ชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้
ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงาน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

/3. นายสุวรรณ  เข้มแข็ง 



  
  

       3. นำยสุวรรณ  เข้มแข็ง ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงท่ัวไป  (ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ)  มีหน้ำที่เกี่ยวกับ 
       ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่ไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด ช่วยในการ
ติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 
เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานใน
หน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามค าสั่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

        ทั้งนี้ ในการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ โดยให้อยู่ในการดูแล
และมอบหมายจากผู้อ านวยการกองช่าง 

        ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัย      
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของทางราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นที่ตั้ง  และยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นส าคัญ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   6   มกราคม   2563  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ   วันที่   6    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563     
 

 
(นายวัชรพงศ์   ระดมสิทธิพัฒน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 


