
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ 
ท่ี  131 /2564 

      เรื่อง  การก าหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ 
-------------------------------------------------------------- 

ตามค าสั่ง ที่ 292/2563 เรื่อง ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ ลงวันที่             
16 ตุลาคม 2563  ในปัจจุบันพนักงานสว่นต าบลบางราย  ได้โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น รวมถึงได้
มีการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ให้เป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์ เป็นเหตุให้ต้องมีการก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชาติตระการใหม่ 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537 (และแก้ไข
เพิ่มเติม)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ 9 ลงวันที่  
22  พฤศจิกายน  2544 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณโลก)     
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2558  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคลากรในองค์กรตามสายงานที่เหมาะสม  
ประกอบกับพนักงานส่วนต าบลได้มีการโอน รวมถึงได้มีการประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดย
ได้มีการปรับโครงสร้างการแบง่สว่นราชการ ให้เป็นไปตามประกาศหลกัเกณฑ์ จึงให้ยกเลิกค าสัง่มอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการทุกค าสั่ง และให้ใช้ค าสั่งนี้แทนดังนี้  

ดังนั้น  จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ชาติตระการให้ นางสาวศุวภัทร หมื่นชม  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-2101-001 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการ  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการก าหนด
แนวทางและแผนการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารสว่นต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มี
กฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  

 

เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ  โดยส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 4 กอง ดังนี้ 

 
 
 
 

/1. ส านกัปลัด... 
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 1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
     นางสาวศุวภัทร หมื่นชม  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-2101-001  โดย
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน มอบหมายงาน สั่งการควบคุมให้
ค าปรึกษา แนะน า ติดตามประเมินผล แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และราชการที่มิได้ก าหนดเป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 งาน คือ 

1. งานการเจ้าหน้าท่ี 
                    มอบหมายให้  นางสาวถนิดา เนตรแสงส ี ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่ง
เลขที่ 37-3-01-3102-001 โดยปฏิบัตงิานบริหารงานบคุคล  ของส านกั/กอง ต่างๆ ภายในองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลชาติตระการ  ดังนี้ 
                    1. ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   

                   2 . ดู แ ล แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง พ นั ก ง า น ส่ ว นต า บ ล แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง                             
  3. งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น การฝึกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง   
                   4. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  
  5. งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชตา่ง  ๆ   ของพนักงานสว่น
ต าบลและพนักงานจา้ง  
  6. งานทะเบียนประวัติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง   

7. งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปขีองพนักงานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง   
  8. งานบรรจแุตง่ตั้ง  โอน  ย้ายและเลือ่นระดบัพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง   
  9. การจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผอ่นประจ าปแีละการลาอื่น  ๆ   
  10. การบันทึกข้อมลูในระบบข้อมูลบคุลากรท้องถิ่น 
  11. งานประเมินผู้บริหารองคก์าร (ผู้บริหารท้องถิ่น) 
  12. รวบรวมผลการประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA)  และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 
  13. งานอืน่ๆ ตามทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย 

2. งานบริหารงานท่ัวไป 

         2.1 มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่ง
เลขที่  37-3-01-4101-001 โดยมีนางสาวรชันีกร เพียธรรม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มี
หน้าที ่

 

/1.งานธรุการ... 
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  1. งานธุรการและงานสารบรรณ   ร่างหนังสือ   โต้ตอบหนังสือและเรื่องน าเสนอผูบ้รหิาร 
ดูแลรักษาและเบิกจา่ยวสัดุส านักงาน ของส านกังานปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล  ช่วยรวบรวมขอ้มลูและสถิติ
ทั่วไปขององค์การบริหารสว่นต าบล 
                    2. งานดูแลรบัผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชมุ   สัมมนาตา่ง  ๆ งานต้อนรบัแขก   
งานบรกิารน้ าดื่ม  และบริการอื่น ๆ   
                  3. งานกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล   
  4. งานรวบรวม  จัดท าค าสั่งและประกาศตา่ง  ๆ 
  5. งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามที่ได้รบัมอบหมาย 
  6. งานพมิพ์บันทึกเบิกจา่ยวสัดุ อุปกรณ์ในส านกัปลัด 
  7. งานประชาสัมพันธ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
  8. งานดูแลเว็ปไซดข์ององค์การบริหารส่วนต าบล 
  9. งานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment 
: LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  10. งานอืน่ๆ ตามทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย 

         2.2  มอบหมายให้ นายเริง แต่งน้อย พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มี
หน้าที ่
  1. ขับรถยนต์สว่นกลาง  หมายเลขทะเบียน  กย 2393 พษิณุโลก  ตลอดจนดูแล บ ารุงรักษา  เช็ค
สภาพเครื่องยนต์   ให้อยู่ในสภาพใช้ในราชการได้  และปฏบิัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การใชแ้ละรักษารถยนตข์อง องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.  2548 
 2. ดูแลแบบใบขออนุญาตใชร้ถสว่นกลาง  (แบบ  3)  ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม   และให้ผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นอนุญาตก่อนทุกครั้ง  และดแูลแบบบันทึกการใช้รถ  (แบบ  4)  ของรถยนต์สว่นกลางให้เป็นปจัจบุัน  พร้อม
เสนอผู้บงัคับบัญชา   
                     3. ช่วยงานรบั – ส่งหนงัสอื  ภายในส านักงานและนอกส านกังาน   
                     4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

        2.3  มอบหมายให้ นายอดุลย์  จันทะคุณ  พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหนง่  คนงาน  มีหน้าที ่
  1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน  กต 1453 พิษณุโลก  ตลอดจนดูแล บ ารุงรักษา  เช็ค
สภาพเครื่องยนต์   ให้อยู่ในสภาพใช้ในราชการได้  และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
 2. ดูแลแบบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  (แบบ  3)  ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม   และให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นอนุญาตก่อนทุกครั้ง  และดูแลแบบบันทึกการใช้รถ  (แบบ  4)  ของรถยนต์ส่วนกลางให้เป็นปัจจุบัน  พร้อม
เสนอผู้บังคับบัญชา   
                     3. ช่วยงานรบั – ส่งหนงัสอื  ภายในส านักงานและนอกส านกังาน   
                     4. งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

/2.4 มอบหมาย... 
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  2.4  มอบหมายให้ นายสมชาย เหล็กจ่ัน ลูกจ้างประจ า ต าแหนง่ พนักงานสูบน้ า มีหน้าที ่
  1. รับผิดชอบตัดหญ้าสนามหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขาติตระการ และบริเวณรอบ
สระน้ าของ อบต. 
  2. รับผิดชอบดแูลทรัพยส์ินที่ได้รบัถา่ยโอนมา รวมถงึการตรวจเชค็ สภาพการใช้งาน หากพบ
ข้อบกพรอ่งให้รบีรายงานผู้บงัคับบัญชาทันที พร้อมรายงานเป็นบันทึกส่งผู้บงัคบับญัชาทราบภายในวันที่ 10 ของ  
ทุกเดือน  
  3. ตรวจสอบ ติดตาม แนะน า ชว่ยเหลือแก้ไขปัญหาระบบการสบูน้ า ปล่อยน้ า ของเครื่องจกัร ให้มี
สภาพปกติ พรอ้มใช้งานได้ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารประปา หมู่ 2 และหมู่ 3 พร้อมทั้งดแูล ด าเนินการเกี่ยวกบั
ระบบน้ าอุปโภคภายในส านักงานองค์การบริหารสว่นต าบลชาติตระการ 
  4. ปฏิบัตหินา้ที่ รบั-ส่ง ขา่วสารทางวิทยสุื่อสาร และดแูลรบัผิดชอบวิทยสุื่อสารในศูนย์ อปพร.ให้
พร้อมใช้งานทุกวัน 
  5. รักษาความสะอาดถนนภายใน ส านักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลชาติตระการ 

6. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บังคบับญัชามอบหมาย 

2.5  มอบหมายให้ นางเกิง  พรมภาพ   พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหนง่  ภารโรง  มีหนา้ที ่
  1. ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย อาคาร  สถานที่  ห้องน้ า  โต๊ะ  เก้าอี้  ในห้อง
ประชุม  และส านักงาน  รวมถึงห้องครัว 
                     2. งานต้อนรับแขก งานบริการน้ าดื่ม  และบริการอื่น ๆ 
            3. งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  2.6  มอบหมายให้ นายวัชรากร  อุ่นโต   พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหนง่  คนงาน  มีหน้าที ่
  1. ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 4454 พิษณุโลก รบั-ส่ง ผูปุ้วย หรือผู้ที่ได้รบับาดเจบ็จาก
อุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลชาติตระการ ตลอดจนดูแล บ ารงุรักษา เชค็สภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ใน
สภาพใช้ในราชการได้ และปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใชแ้ละรักษารถยนตข์อง 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
  2. รักษาความสะอาดถนน ภายในส านักงาน และห้องน้ าอาคารโรงเรียนผูสู้งอายุ 
  3. การจัดการขยะอันตรายในชุมชน  
  4.  งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        มอบหมายให้ นางพัชรี  บุญทา    ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-
3801-001  นางสาวถนิดา เนตรแสงสี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-
3102-001  นางสาวจริยา เผยพร   ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-
3101-001   โดยมี นางสาวปริยาภัทร  จันทะคุณ พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่   
                      1. งานจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบลและแผนพฒันาต าบล  ประจ าปีตา่ง  ๆ  
ขององค์การบริหารสว่นต าบล    
                      2. งานพิจารณาโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบรหิารสว่นต าบล 
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 3. งานด้านวชิาการ  ระบบขอ้มลูขา่วสาร   ระบบสารสนเทศ  และการประชาสมัพันธข์อง 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  จัดเก็บข้อมูล  รายงานผล  และประสานข้อมลูดา้นนโยบายต่าง  ๆ  
  4. การจัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   5. งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
   6. งานตรวจสอบภายใน 
   7. งานระบบ e-plan เกี่ยวกบัแผน 
   8. รวบรวมผลการประเมิน ITA ผา่นระบบ ITAS และ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   9. งานประเมินประสิทธิภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   10. งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 4. งานนิติการ 

        มอบหมายให้  นางสาวศุวภัทร หมื่นชม  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-01-
2101-001 โดยมี นางสาวถนิดา เนตรแสงสี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-
01-3102-001 และนางสาวอมรรัตน์  ม่วงทิม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี  37-
3-01-4101-001 เป็นผู้ช่วยเกี่ยวกับงานธุรการ จัดพิมพ์เอกสาร มหีน้าที่ ดังนี้ 
                      1. ด าเนินการเรื่องรอ้งเรียน – ร้องทุกข์   รวมถึงการจัดทะเบียนคุมงาน  เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  - 
ร้องทกุข์  ต่าง  ๆ   
                       2. งานด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานสว่นต าบลและพนกังานจ้าง 
                       3. งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบญัญัติต าบล ก่อนการบงัคับใช้ 
                       4. งานทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับตา่ง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                       5. งานนิติกรรม/สญัญา   
    6. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย 

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        5.1 มอบหมายให้ นายธนพล ศิริเลิศ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
ช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี  37-3-01-4805-001 โดยมี นายเริง แต่งน้อย พนักงานงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  นายมานนท์  จันทะลี พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา นาย วัชรากร อุ่นโต พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน และนายศรเทพ จันทะคุณ พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่ง คนสวน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่  ดังนี ้
                         1. งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                         2. งานชว่ยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ 
                         3. งานกู้ภัยต่างๆ 
      4. งานจัดท าแผนปอูงกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
      5. งานฝกึซ้อมและด าเนินการตามแผน 
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      6. งานเกี่ยวกบัวทิยุสือ่สาร และควบคุมดแูลครุภัณฑ์วทิยุสื่อสาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน 
                         7. งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบรหิารส่วนต าบลชาติตระการ 
      8. ดูแล ตรวจตรา รถบรรทกุน้ า ใหพ้ร้อมใชง้านตลอดเวลา กรณีมีเหตภุัยต่างๆ 
      9. งานยาเสพติด  
      10. งานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                         11. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย 

     5.2 มอบหมายให้ นายมานนท์  จันทะลี พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหน่ง  พนักงานขับจักรกล
ขนาดเบา  มีหน้าที ่
  1. ขับรถยนต์บรรทกุน้ าอเนกประสงค์  หมายเลขทะเบียน บน 8461  พิษณุโลก  ตลอดจนดูแล 
บ ารุงรักษา  เช็คสภาพเครื่องยนต์   ให้อยู่ในสภาพใช้ในราชการได้  และปฏบิัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใชแ้ละรักษารถยนตข์อง องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 รวมไปถึงการ
เตรียมความพร้อมบรรจุน้ าไว้บนรถ ไม่ต่ ากวา่ 3,000 ลิตร เพื่อการใชง้านอยา่งทันท่วงที 
  2. ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณอาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ อปพร. และ
ห้องน้ า 
                     3. งานอื่น  ๆ  ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 6. งานสวัสดิการสังคม 
   มอบหมายให้นางสาวพัชรี  เติมงาม    ต าแหนง่  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 37-3-

01-3801-001  โดยมี นายน าชัย  นวลป้อง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน เป็นผู้ชว่ย  มหีนา้ที่  ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมอาชีพ และฝึกอบรมอาชีพ 
2. งานพฒันาสตร ี 
3. งานเด็กและเยาวชน 
4. งานส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารจัดต้ังกลุ่ม 
5. กองทุนสวสัดิการชมุชน 
6. งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอาย,ุ  คนพิการ,  ผู้ปวุยเอดส์   
7. งานส่งเสริมสวสัดิการเด็กและ คนชรา  คนพิการ   
8. งานให้ค าปรกึษาแนะน าหรอืตรวจสอบเกี่ยวกบังานสวสัดิการสงัคม 

  9. ITA ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 
      10. งานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

11. งานอืน่ๆ ตามทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย 
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 7. งานส่งเสริมการเกษตร  
    7.1 มอบหมายให้ นางสาวจริยา เผยพร   ต าแหนง่  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ต าแหน่ง

เลขที่ 37-3-01-3101-001  โดยมีนางสาวปริยาภัทร จันทะคุณ พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหนง่ คนงาน และ 
นายศรเทพ  จันทะคุณ พนักงานจ้างท่ัวไป  ต าแหนง่ คนสวน นายสุทธิชัย ปู่ถิ่น พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง
คนงาน เป็นผู้ชว่ย  มีหนา้ที่  ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกจิแบบพอเพียง   
2. งานเกี่ยวกับการพฒันา และส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตรและการเลี้ยงสัตวแ์ก่ประชาชน 
3. งานอื่นๆ  ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

  7.2 มอบหมายให้ นายศรเทพ  จันทะคุณ  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนสวน มีหน้าที ่
  1. ดูแลบ ารงุรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ตา่งๆ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบส านักงาน 
  2. จัดท า และดแูลเรอืนเพาะช า ขยายพันธุ์ไม้ตา่งๆ 
  3. ประดบัตกแต่งสถานที่ อาคารเกี่ยวกบัการใช้พันธุ์ไม ้
  4. ตัดหญา้ดา้นขา้งส านักงาน ริมสระน้ า ตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย 

  7.3  มอบหมายให้ นายสุทธิชัย  ปู่ถิ่น  พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหนง่ คนงาน มีหน้าที ่
  1. รับผิดชอบตัดหญ้าด้านหน้าปูาย อบต.ชาติตระการ ด้านข้าง ทั้งสองด้าน ด้านหลั ง ของอบต. 
ชาติตระการ  
  2. รักษาความสะอาดถนน ภายในส านักงาน  

3. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บังคบับญัชามอบหมาย 

8. งานบริหารงานสาธารณสุข   
       มอบหมายให้  นางสาวจริยา เผยพร  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 37-3-
01-3101-001 โดยมี นายวัชรากร อุ่นโต พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน เป็นผู้ช่วย มหีนา้ที่ดังนี ้

1. งานอนามัยชมุชน 
2. งานควบคุมการประกอบการคา้ที่นา่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพ  
3. งานรักษาความสะอาด งานปูองกันควบคมุแก้ไขเหตรุ าคาญและมลภาวะ   
4. งานปูองกันโรคติดต่อและสัตว์น าโรค 

                     5. งานสาธารณสขุมลูฐาน  
6. งานหลกัประกันสขุภาพ และสสส. (โดยมี นางสาวปริยาภทัร จันทะคุณ พนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่งคนงาน  เป็นผู้ช่วย) 

7. งานโครงการจัดการขยะในชุมชน โครงการ อถล. 
8. ดูแล  บ ารุงรกัษาต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคารส านักงานและอาคารสถานที่ ทีอ่ยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
9. งานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment 

: LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                     10. งานอื่นๆ ตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
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9.  งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
มอบหมายให้  นางสาวถนิดา เนตรแสงสี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 37-

3-01-3102-001 โดยปฏบิัติงานการท่องเที่ยว ภายในต าบลชาติตระการ  ดังนี ้
  1. งานจัดท าแผนการพฒันาการท่องเที่ยว 
  2. การสง่เสรมิการท่องเที่ยวในรปูแบบตา่งๆ 
  3. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บังคบับญัชามอบหมาย 

 2. กองคลัง     
นางฐานนันท์  รินศิริ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  ต าแหน่ง

เลขท่ี 37-3-04-2102-001  โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน 
มอบหมายงานสั่งการ ควบคุม ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการรับ การจ่าย 
การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิ กจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน ดังนี้  

1. งานการเงินและบัญชี 
          มอบหมายให้  นางสาวรัชณีวรรณ์  บัวองค์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ต าแหน่งเลขที่ 37-3-04-3201-001 โดยมี  นางพิจิตร  โคกน้อย  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
            1.1 การจัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ-ส่งเงินฝากธนาคาร,                     
คณะกรรมการตรวจสอบการรบัเงินประจ าวัน 
   1.2 การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ตามใบน าสง่และใบสรุป   
ใบน าส่งเงินให้ตรงกับใบเสรจ็รบัเงินและน าฝากธนาคารทกุวนั             
               1.3 การจัดท าฎีกาเงินเดือน คา่ตอบแทนพนักงานสว่นต าบล คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ผา่นระบบ Ktb 
corporate online 
               1.4 การรบัฎกีาเบิกเงินจากงานต่าง  ๆ ตั้งหนี้ ตรวจรับฎีกา เขียนเช็คจา่ยให้กับเจา้หนี้ 
               1.5 การตรวจเอกสารประกอบฎกีาจา่ยเงิน  ได้แก่  วันที,่ ลายมือชื่อ,  ในใบเสร็จรับเงิน, ใบส าคัญ
รับเงินหรือหลกัฐานการจา่ย   ใบแจง้หนี้   ใบสง่ของ    ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง 
  1.6 การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่  7  ของทุกเดือน,  เงินประกันสังคม  ภายในวันที่  
15  ของทุกเดือน ,  เงินค่าใช้จ่าย 5%,  เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน,เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานด าเนินการ   
ภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิ้นเดือน  
  1.7 การน าสง่เงินสมทบกองทุน  กบท.  ภายในเดือน  ธันวาคม  ของทุกปี 
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   1.8 การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  ลงรายละเอียดต่าง  ๆ  ให้ครบถ้วน  จัดท าส าเนาคู่ฉบับและ
ตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก   1  ฉบับ   โดยให้มีหน้าที่เป็นผู้จ่ายเงิน  ติดตามประสาน
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่เกิน  15  วันหลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว   หรือด าเนินการ
น าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

  1.9 การเบิกเงินสวสัดิการคา่รักษาพยาบาล,  ค่าเชา่บ้าน,  คา่จา้งเหมาบริการ,  คา่เลา่เรียนบุตร,    
เงินส ารองจา่ย, คา่เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมค่วรเกิน  5  วันท าการ  หลงัจากรับฎีกาเบกิเงินจากส านัก/กอง  
          1.10 การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันทีม่ีการรับ-จ่ายเงินและเสนอใหค้ณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

1.11 จัดท ารายงานประจ าเดือน  ได้แก่ งบทดลอง และเอกสารประกอบงบทดลอง  ,รายงานรับ- 
จ่าย เงินสด  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะ การเงินประจ าวัน , งบรบั-จา่ยเงินสด พร้อม
เอกสารประกอบ , ใบผ่านรายการบญัชทีั่วไป,  งบประมาณคงเหลือ , และเอกสารการเงินที่เกี่ยวกับการปิดงบ
ประจ าเดือน จากระบบบัญชคีอมพวิเตอร์( E-Laas ) ฯลฯ 

1.12  การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปงีบประมาณไดแ้ก่  ปิดบัญชี  จัดท างบ 
แสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากรายรับ,  งบทรพัย์สิน,  งบเงินสะสม,  งบทดลองก่อนและหลงัปิดบัญช ี

1.13 จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บรหิารทอ้งถิ่น ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส           
  1.14 จัดท ารายงานเงินสะสม และเงินทุนส ารองสะสม ณ วนัสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตาม
แบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด สง่ให้ส านักงานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวัดตรวจสอบ 
แลว้รายงานใหผู้ว้า่ราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตลุาคม ของทกุปี 
   1.15 รายงานข้อมูล รายรับ – รายจา่ย เป็นรายไตรมาส ผา่นระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ 
(Consolidaled Financial Statement : CFS) โดยให้จัดสง่ส านักงานคลังจังหวัด ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้น    
ไตรมาส 

1.16 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  1.17 บันทึกบัญชีในระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ e-LASS 
  1.18 บันทึกเกี่ยวกับการเบิกจา่ย ในระบบ e-plan 

     1.19 งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

2. งานพัฒนารายได ้
                   มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ 37-3-04-3203-001   มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
              2.1 จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลชาติตระการจัดเก็บเอง    

2.2 ตรวจสอบยอดจัดสรรรายได้และเงินทุกประเภท ของ อบต. ผ่านระบบ Krungthai 
Corporate, ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) และระบบบริหารการเงินภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIF) และ
ด าเนินการขออนุมัติถอนเงินจากระบบ 

/2.3 งานประเมิน... 



-10- 
 

  2.3 งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมินภาษี พนักงานเก็บภาษี 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีปูาย พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานงานเก็บค่าธรรมเนียม 
  2.4 จัดท ารายงานเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
  2.6 จัดท าทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงินทุกประเภท ทะเบียนคมุลูกหนี้ทุกประเภท 
  2.7  รายงานรายได้ที่จัดเกบ็เอง ในระบบ Info 
  2.8  บันทึกขอ้มลูรายรับ ใบน าส่ง ใบสรปุน าส่ง ออกใบเสรจ็รบัเงินทุกประเภทในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LASS 
  2.9  จัดท าทะเบียนเงินรายรับ 

2.10 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2.11 งานอื่นๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

3. งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 
มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ ภูนัสสูง  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 

ต าแหน่งเลขที่ 37-3-04-3203-001   มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

.3.1 จัดท าประกาศส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง ก่อนออกส ารวจ 15 วัน ของทกุปี ตาม
พระราชบัญญัตภิาษีที่ดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 

3.2 ออกส ารวจปาูย รบัแบบประเมินภาษปีาูย 

3.3 งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
.3.4 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 3.5 งานอืน่ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

4. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
                 มอบหมายให้ นางสาวจันทร์จิรา เรืองฤทธิ์  ต าแหนง่  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขที่ 
37-3-04-4203-001 โดยมี นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ พนักงานจ้างภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
รายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัตงิาน เป็นผูช้่วย ดังต่อไปนี ้

4.1  ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี พรอ้มทัง้
รายงานใหก้ับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

4.3  ด าเนินการลบันทึกบัญชีการจัดซื้อจัดจา้งในระบบ e-GP 
4.4  ด าเนินการลงระบบการจัดซื้อจัดจา้งในระบบ e-lass 
4.5  ด าเนินการออกหมายเลขครภุัณฑ์ทกุประเภทในระบบ E-laas   
4.6  จัดท าบัญชคีงเหลือวัสดขุองแตล่ะกอง ในองค์การบริหารสว่นต าบล  
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4.7  ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งตามแผนฯ  และขั้นตอนต่าง  ๆ   ตามระเบียบพัสดุฯ เมื่อจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรบัแผนและแจง้ในสว่นต่าง  ๆ ให้ทราบด้วย 

4.8  จัดท าบัญชีรบัจา่ยวสัด,ุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครภุัณฑ์  การยืมพัสดุต้องทวง 
ถามติดตามเมื่อครบก าหนดคืน 
  4.9 แต่งตัง้คณะกรรมการจ าหนา่ยพสัดุ กรณีที่มพีัสดุไม่ใชห้รือเลกิใช่เสื่อมสภาพและสญูหายไม่
สามารถใช้งานไดแ้ละจ าหนา่ยออกบัญชี และรายงานใหส้ านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยแต่งตั้งดงันี ้
      1.1 คณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงกรณีทรัพยส์ินช ารุดเสื่อมสภาพ 
   1.2 คณะกรรมการประเมินราคาทรพัย์สินกอ่นการขาย 
   1.3 คณะกรรมการขายทอดตลาด  
  4.10 จัดท าทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสญัญา พร้อมทั้งตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
  4.11 รายงาน แบบ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าทุกไตรมาส 
  4.12 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  4.13 งานอื่น ๆที่ได้รบัมองหมาย 
 

3. กองช่าง 
นายปริชญ์  รัฐอินทร ์ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  ต าแหน่ง

เลขท่ี 37-3-05-2103-001  โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน วางแผน 
มอบหมายงาน สั่งการควบคุมให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตามประเมินผล แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ส ารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ถนน อาคาร สะพาน การประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร 
การจัดผังเมือง การเขียนแบบ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทาง อาคา ร และสะพาน แหล่งน้ า การซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกล  งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่ง
ออกเป็น 4 งาน  มีดังนี ้

1. งานแบบแผน และก่อสร้าง  
    โดยมี นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนางสาว

นิภาพร จ าปาป่ิน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เป็นผู้ช่วย   มีรายละเอียดของ
งานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

      1.1 งานธรุการ  รบัผิดชอบเกี่ยวกบัหนงัสือรับ – ส่ง ต่าง ๆ  ภายในกองชา่ง 
                       1.2 งานก่อสรา้งและบรูณะถนน   งานก่อสรา้ง  และบรูณะสะพาน งานก่อสรา้ง  งานปรบัปรุง  
ซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้งสาธารณะ 

  1.3 งานก าหนดแนวเขตทีส่าธารณะเพื่อขอการครองสทิธใินที่สาธารณะ  ดูแลตรวจสอบที่ 
สาธารณะ    สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ทางเทา้  คันดิน  สะพาน  ท่อระบายน้ า 
                   1.4 งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบตา่ง ๆ  งานการก่อสรา้ง  โดยได้รับอนุญาต  ตาม  พ.ร.บ.
ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่นๆ  รวมตลอดถงึ เรื่องรอ้งเรียนและเรือ่งอื่น  ๆ  ในพื้นที่  

/1.5 งานก่อสรา้ง... 
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1.5 งานก่อสรา้งที่มผีู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รบัอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น  ให้ 
ก่อสรา้งถูกต้องตามแบบที่ได้รบัอนุญาต     
  1.6 งานที่มผีู้ขออนุญาตตาม พระราชบญัญัตขิุดดินถมดิน 
             1.7 ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องตา่ง  ๆ  เกี่ยวกับงานในหนา้ที่ 

     1.8 การประมาณราคา  รว่มพจิารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ 
1.9 งานควบคุมการกอ่สรา้ง  งานบริการข้อมูล 
1.10 ออกแบบ  การควบคมุ   การกอ่สรา้ง   และบ ารุงรกัษาดา้นโยธา การวางโครงการก่อสรา้งใน

งานด้านชา่งโยธา  
             1.11 งานข้อมูลสภาพทัว่ไปของต าบล  งานแผนที่ต าบล  ขอ้มูลงานก่อสรา้ง   

         1.12 งานชว่ยเหลอืด้านการจัดเก็บรายไดข้องกองคลัง 
1.13 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                   1.14 ปฏบิัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 

 2. งานสาธารณูปโภค   
    โดยมี  นายพลากร  ถมยา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  เป็นผู้ชว่ย      

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
              2.1 งานไฟฟาูสาธารณะ   งานประสานสาธารณูปโภค   และกิจการประปา 
  2.2 การระบายน้ า  แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขงั  การบ ารงุรกัษาคคูลองท่อระบายน้ า 
  2.3 การจัดท าโครงการบ ารุงรักษาคคูลอง  แผนโครงการลา้งท่อระบายน้ า 
  2.4 ปฏบิัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

3. งานผังเมือง  
     โดยมี  นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นผู้ชว่ย   

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี ้
  3.1 ส ารวจแผนที่  การก าหนด/การวางผังเมือง   
  3.2 ปฏบิัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 4. งานควบคุมอาคาร 
     โดยมี  นายณรงค์ชัย จันทะวงษ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ชว่ย   

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  4.1 งานจัดรปูที่ดิน  ก าหนดแนวเขตทีส่าธารณะเพื่อขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร  การระวังชีแ้นว
เขตที่สาธารณะร่วมกบัส านักงานที่ดินฯ 

4.2 งานควบคุมอาคาร งานบริการขอ้มูล 
  4.3 ปฏบิัติงานอื่นๆ  ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
 
 

/4.กองการศึกษา... 
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 4. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    นายพงษ์ศักดิ์ ขุมข า ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

เลขท่ีต าแหน่ง 37-3-08-2107-001  โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน 
วางแผน มอบหมายงาน ส่งการควบคุมให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย งานธุรการ งานบริหา รการศึกษา งานแผนและ
โครงการ งานระบบสารสนเทศ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 
ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผล การปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแบ่งออกเป็น 3 งาน ดังนี้ 

 

    1.  งานบริหารการศึกษา  
  มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางสาวอัจฉราภรณ์ ค ามินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 37-3-08-3803-001 โดยมี นางสาวสุภาพร  พุดฉิม ต าแหน่งเลขท่ี 
37-3-08-6600-003 และนางสาวจิราภา  เนตรแสงสี ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-08-6600-004 ต าแหน่งครู  
เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 1.1 งานธรุการและงานสารบรรณ   ร่างหนังสือ   โต้ตอบหนังสือและเรื่องน าเสนอผูบ้รหิาร 
ดูแลรักษาและเบิกจา่ยวสัดุส านักงาน ชว่ยรวบรวมข้อมลูและสถิติทัว่ไปของกองการศึกษา 
                     1.2 งานดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรบัรองการประชุม   สัมมนาตา่ง  ๆ งานต้อนรับแขก   
งานบรกิารน้ าดื่ม  และบริการอื่น ๆ    
  1.3 งานจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามที่ได้รบัมอบหมาย 
  1.4 งานพิมพบ์ันทึกเบิกจา่ยวสัดุ อุปกรณ์ในกองการศกึษาฯ 

1.5 งานด้านระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ตา่งๆ ที่เกี่ยวกบั ส านัก/กอง 
1.6 งานดูแลเด็กอนุบาลที่อยู่ในความรบัผิดชอบ หา้มมิใหข้าดตกบกพร่อง จนเกิดความเสียหายแก่

เด็ก และอบต.ได้ 
1.7 งานจัดหาอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กที่อยู่ในความรบัผิดชอบ ใหค้รบทุกคน พรอ้มทัง้ 

จัดท าบญัชกีารจัดหาอาหารและอาหารเสริม (นม) ให้เรียบรอ้ย 
    1.8 งานจัดท าแผนการเรียน การสอน ปีการศึกษาละ  2  ครัง้ 

1.9 เป็นผู้ประสานงานระหว่าง อบต. ชุมชน และโรงเรียน ในด้านการศกึษาให้เรียบร้อย ครบถว้น  
และสมบรูณ์อยา่งต่อเนื่อง 

  1.10 พัฒนาการ ดา้นการเรียนรู้ สขุภาพ อนามัย ตลอดจนสรา้งจิตส านึกให้เด็กเป็นคนดีของสังคม 
1.11 งานด้านการพสัดแุละการจัดซื้อจัดจา้ง ในส านัก/กอง  
1.12 งานด้านการเงินและบัญชี ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
1.13 การจัดท าฎีกาเบกิจา่ย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.14 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
1.15 งานจัดท าปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 

/1.16 งานจัดท า... 
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1.16 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
1.17 งานประเมินประสทิธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 1.18. งานอื่นๆ ตามทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 

 2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
       มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางสาวอัจฉราภรณ์ ค ามินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 37-3-08-3803-001   นางสาวสุภาพร  พุดฉิม ต าแหน่งเลขที่ 37-3-
08-6600-003 นางสาวจิราภา  เนตรแสงสี ต าแหน่งเลขท่ี 37-3-08-6600-004 ต าแหน่งครู   โดยมี         
นางทองหลัน  เง่ือนจันทร์ทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  และ นางดาว จันทะคุณ  
พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

     
2.1 งานการศาสนา 
2.2 งานกิจกรรมเด็กเยาวชน 
2.3 งานบ ารงุศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
2.4 งานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.5 งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางสาวอัจฉราภรณ์ ค ามินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการ

ศึกษา ระดับปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 37-3-08-3803-001   นางสาวสุภาพร  พุดฉิม ต าแหน่งเลขที่ 37-3-
08-6600-003 นางสาวจิราภา  เนตรแสงสี ต าแหน่งเลขที่ 37-3-08-6600-004 ต าแหน่งครู   โดยมี         
นางทองหลัน  เง่ือนจันทร์ทอง  พนักงานจา้งตามภารกิจ  ต าแหนง่  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  และ นางดาว จันทะคุณ  
พนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  เป็นผูช้่วย มรีายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี ้

3.1 งานส่งเสริมการกฬีา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

3.2 งานส ารวจรวบรวมข้อมลูสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
3.3 ก าหนดแผนและการจัดการแขง่ขันกฬีา 
3.4 การจัดต้ังศูนย์สนามกฬีาและสง่เสรมิการกฬีาประเภทต่างๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

การดแูลบ ารงุรักษาสนามกฬีาและอุปกรณ์กฬีา 
3.5  การจัดท าแผนเกี่ยวกบัการส่งเสริมการกฬีา และนันทนาการ 
3.6 งานประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (Local Performance 

Assessment : LPA) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3.7 งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  

/5.หน่วยตรวจ... 
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5. หน่วยตรวจสอบภายใน  
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวพัชรี  เติมงาม ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ

ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 37-3-01-3801-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตรวจสอบสอบภายใน
ประจ าปี งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี  เอกสารการรับการจ่ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ
และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและ
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสทิธภิาพ ประหยัด คุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และ
ผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าทีใ่นงานต่างๆ ถือปฏิบตัิตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ  อย่าให้เกิด
ความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยทันที 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดน้ี เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  15  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 

         ( นายบุญทา  จันทะคุณ ) 
           นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลชาติตระการ 

 


