
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 
ที ่  3 /๒๕63 

เรื่อง กำรก ำหนดงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของพนักงำนส่วนต ำบล   
และพนักงำนจ้ำง ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ 

---------------------------------------- 
ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ที่  2/2563  ลงวันที่  6  มกราคม 2563 แบ่งงานและ

การมอบหมายหน้าทีภ่ายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ได้ถอืปฏิบัติไปแล้วนั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่
ราชการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับมีพนักงานส่วนต าบลโอนย้าย เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  24 ตุลาคม  2545  
ข้อ 230  หมวดที่ 11  ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
มอบหมายงานให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด ส านักงานปลัด ดังนี้ 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่  มอบหมายให้  นายวิทิศ  กองทิพย์ ต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป)  อ านวยการท้องถิ่น ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  32-3-01-2101-๐๐1  
เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมีพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในสังกัด เป็นผู้ช่วยงาน มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังนี้  
 (1) บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
  (2) ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในส านักงานปลัด อบต. 
 (3) รับผิดชอบวางแผน พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุม 
ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์  งานบริหารงาน
บุคคล  งานกิจการสภา งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานข้อกฎหมายและคดี งานพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานยาเสพติด งานการเลือกตั้ง งานควบคุมภายใน งานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  งานจัดระบบงาน งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานเตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับประชุม งานจัดระบบการประชุม และรายงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตาม
ผลงาน เป็นต้น 
      (4) ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาอัตราก าลังเจ้าหน้าทีแ่ละงบประมาณของส านักงานปลัด     
 (5) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้ค าแนะน า 
ปรับปรุง  แก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส านักงานปลัด อบต. 
 (6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  หรืออ่ืนๆตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ใด ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ เช่น งานพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ 
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โดยแบ่งงาน ดังนี้ 
 1.  งำนบริหำรงำนทั่วไป   มอบหมายให้ นางสาวธนิกานต์  ปรักแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ระดับ ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่  ๓๒-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ โดยมีนายณัฐพงษ์  เอกสนธิ์ 
ต าแหน่งคนงานทั่วไป ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) งานธุรการ งานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ งานข้อมูลข่าวสาร งานรวบรวมข้อมูล งานสถิติ         
ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ น าเสนอผู้บริหาร และงานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
   (2) งานเกี่ยวกับการรับ – ส่ง  หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ 

(3) จัดท าข้อมูลในระบบสารสนเทศข้อมูลประชาชนดูแลเวปไซต์และเครือข่ายเฟสบุ๊คหน่วยงาน  
(4) งานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ งานประชุม ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์  
(5) งานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต 
(6) งานจัดท าทะเบียนรับหนังสือประชาสัมพันธ์  และงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
(7) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ 

  (8)  เสนอข้อมูลในการจัดประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(9) งานพิมพ์เอกสาร/จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานทั่วไป 

  (10)  ระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)” ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (11) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบงานรัฐพิธี การจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมและสัมมนาต่างๆ 
  (12) เปิด-ปิดส านักงาน  
  (13) งานดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนา  
  (14) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ  

(15) งานถ่ายเอกสารต่างๆ และที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(16) งานทะเบียนและบัตรข้าราชการการเมือง 
(17) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

2.  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  มอบหมายให้ นางสุพรรณา  ผลนัย  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  
พนักงานจ้างตามภารกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายและการเลื่อนระดับ  
(3) งานสรรหา การคัดเลือก สอบคัดเลือก 
(4) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
(5) งานบันทึกข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(6) งานทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอ่ืน ๆ  
(7) งานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน 
(8) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(10) งานแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
(11) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การขอรับการศึกษา 
(12) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
(13) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3.  งำนสวัสดิกำรสังคมและงำนพัฒนำชุมชน  มอบหมายให้ นางณัฎฎ์ฐกาญจน์  ผดุงทรัพย์ ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  (เลขที่ต าแหน่ง 32-3-01-3801-001) ควบคุมดูแลงาน โดยมีนางสาวลออ  ไท
เทวรักษณ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) งานสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ 
สังคม(2) งานด้านเบี้ยยังชีพผู้ยากไร้ด้อยโอกาส /ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
(3) งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัยพิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  
(4) งานด้านการให้ค าแนะน า ด้านสังคมสงเคราะห์แกผู้มาขอรับบริการ 
(5) งานด้านส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
(6) งานขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 
(7) งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
(8) งานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปสู่ชุมชน 
จัดท าโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆให้แก่ชุมชน จัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานและด้านสวัสดิการของชุมชน 
สนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการแก่องค์กรในชุมชน 

 (9) งานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี/OTOPต าบล 
(10) งานด้านประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(11) งานกีฬาและสันทนาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงาน

ด้านกีฬาและสันทนาการ การก าหนดแผนและการจัดการแข่งกีฬา การส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน  
 (12)  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งำนนโยบำยและแผน    มอบหมายให้  นางสาวธนิกานต์  ปรักแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ระดับ ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี  ๓๒-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  โดยมีนางสาวกมลวรรณ  หรั่ง
น้อย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

 (1) งานงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ เช่น การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  การโอนงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การจ่ายขาด
เงินสะสม เงินส ารองจ่าย 

 (2) งานนโยบายและแผน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  วิเคราะห์วิจัย
ประสานแผน ประมวลแผน เพ่ือเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผน หรือโครงการ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง  การบริหารนโยบายแผนงาน อบต.  แผนอ าเภอ  แผนงานจังหวัด  

 (3) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (4) งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 (5) งานประชาคมหมู่บ้าน ในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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 (6) งานจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
 (7) งานลงระบบบัญชี (E-Laas) ในส่วนของการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (8) งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 (9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5.  งำนกฎหมำยและคดี  มอบหมายให้ นางสาวกัญจน์ณัฐฏ์  สาลีผล ต าแหน่งนิติกรระดับช านาญการ  
เลขที่ต าแหน่ง 32-3-01-3105-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        (1) ปฏิบัติงานในด้านร่างระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) ปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบร่างสัญญาหรือนิติกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  (3) ปฏิบัติงานในด้านการให้ความเห็นตอบข้อหารือทางกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (4) ปฏิบัติงานในด้านการตีความและวินิจปัญหากฎหมายอันเกิดจากข้อบัญญัติ สัญญา นิติ
กรรม หรือกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (5) ปฏิบัติงานในด้านการสอบสวนการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยหรือความผิดทาง
ละเมิด 
  (6) ปฏิบัติงานในด้านการสอบสวน การพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียน  
  (7) ปฏิบัติงานในด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและประสานงานกับพนักงาน
อัยการในการด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา 
  (8) ปฏิบัติงานในด้านการให้ค าปรึกษา/การฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 
  (10) การจัดท าระบบควบคุมภายใน 
  (11)  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6.  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   มอบหมายให้นายวิทิศ  กองทิพย์  หัวหน้าส านักปลัด  (นัก
บริหารงานทั่วไป)  เลขที่ต าแหน่ง  32-3-01-4805-001  โดยมีนายสราวุฒิ  กาญจนสน  นายสุวิทย์  นิมิตดี  
นายสวัสดิ์  เฉลยครามและนายอ านาจ  มหาเทียน ต าแหน่งคนงานทั่วไป  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป   เป็น
ผู้ช่วยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) งานอ านวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยพิบัติต่าง  ๆ 
(4) งานจิตอาสา/กู้ภัยต่าง ๆ 

 (5) งานศูนย ์อปพร. 
(6) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(7) งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7.  งำนกิจกำรสภำ อบต.   มอบหมายให้  นางสาวธนิกานต์  ปรักแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  ระดับ ปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่  ๓๒-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 (1) งานธุรการกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (2) งานระเบียบข้อบังคับประชุมสภา 
 (3) งานอ านวยการและประสานงาน 
 (4) งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกการ
ประชุมสภา และรายงานประชุมของสภาฯ 
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8. งำนกำรศึกษำ  มอบหมายให้ นางกาญจนา  บุญชู  ต าแหน่ง  ครู  คศ 1 ต าแหน่งเลขที่ 
323016600233  โดยมีนายสันติราษฎร์  สรรพจารย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

 (1) งานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(4) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(5) ความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
(6) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
(7) งานสารบรรณและธุรการ  การจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(8) งานแผนและโครงการทางการศึกษา  
(9) งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ccis sis เป็นต้น 
(10) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

9. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  มอบหมายให้ นายวิทิศ  กองทิพย์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  
(นักบริหารงานทั่วไป) อ านวยการท้องถิ่น ระดับ  ต้น เลขที่ต าแหน่ง  32 – 3 – 01 – 2101 - ๐๐1   เป็นผู้
ควบคุมดูแล  งานรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย มอบให้  นายสัญญา  อินทร์เสวก ต าแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1)  ส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยและวางแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
(2)  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยน าไปก าจัดมิให้มีขยะตกค้าง 
(3)  งานตรวจเช็คและบ ารุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
(4) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มอบให้  นายสราวุฒิ  กาญจนสนและนายสวัสดิ์  เฉลยคราม 
ต าแหน่งคนงานทั่วไป  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่ ออกฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงและพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงงานส ารวจและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    

งานปรับภูมิทัศน์ภายในต าบล มอบให้  นายสุวิทย์  นิมิตดี  และนายอ านาจ  มหาเทียน ต าแหน่งคนงาน
ทั่วไป  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป มีหน้าที่  ส ารวจและตัดหญ้าบริเวณไหล่ถนน ทางเดินที่สาธารณะภายใน
ต าบลให้เป็นระเบียบสวยงาม     

และมอบหมายให้นายสมกิจ สุขพันธ์ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ควบคุมการใช้งานและตรวจเช็คบ ารุงรักษารถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) เลขทะเบียน กจ. 6317  
พระนครศรีอยุธยา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ  

นายสวัสดิ์  เฉลยคราม ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการใช้งานและ
ตรวจเช็คบ ารุงรักษารถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) เลขทะเบียน บล 6741  พระนครศรีอยุธยา ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้อยู่เสมอ  
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ทั้งนี้ ในการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่โดยให้อยู่ในการดูแลและ
มอบหมายจากหัวหน้าส านักปลัด  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
วิริยะ  อุตสาหะ มีวินัย โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นที่ตั้ง    และยึดถือแนวทางการ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.2546  เป็นส าคัญให้
ยกเลิกค าสั่งที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563    

 

( นายวัชรพงศ์       ระดมสิทธิพัฒน์ ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 

 


