
 

 

ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
      ที่    455/ 2562 

       เร่ือง     แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองคลัง 
********************* 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  5 พ.ศ.2546)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) พร้อมยกเลิก
ค าสั่งที่  448/2562  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2562 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของกองคลัง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความชัดเจน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  มอบหมายให้   นางสาวนัทธมน    สุภาพ    ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการกองคลัง    เลขที่ต าแหน่ง  55-
3-04-2102-001  เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัด  กองคลัง  มีหน้าที่พิจารณา
ศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการ
จัดการต่างๆ  เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บรายได้  งานรวบรวม
สถิติและงานวิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล   งาน
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  งานรับรองสิทธิการเบิกจ่ายงบประมาณ  การควบคุมการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินต่างๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่ง
จะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ  ให้การปฏิบัติงานของกองคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบ
และประเมินผล   การท ารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการพิจารณาประมาณการรายรับ  รายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้การช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ทั่วถึง  ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี  แนะน าวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพ่ิม
แหล่งที่มาของรายได้  ควบคุม  ตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ  ครุภัณฑ์  การ
จัดซื้อจัดจ้าง  ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  กรรมการเก็บรักษาเงิน  เสนอข้อมูลทางด้าน
การคลัง  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  การจัดฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า  ตอบปัญหา
ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ   ดังนี้ 
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     1.งานการเงิน 
  มอบหมายให้  นางจุฑารัตน์    รัตนวัน   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  เลขที่
ต าแหน่ง   55-3-04-4201-001   เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี   นางสาวพัชราภรณ์   สายชมภู  ต าแหน่ง  
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน  ซึ่งรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.1 การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฎีกาตามงบประมาณและนอกพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบถ้วน 
  1.2 การจัดท าดฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าพร้อมรายละเอียดประกอบการ
เบิกจ่ายเพ่ือน าเสนอผู้ตรวจฎีกาและผู้อนุมัติ 
  1.3 รับฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานต่างๆ  พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบื้องต้นก่อนลงเลขที่
คลังรับ/วันทีร่ับใบเบิก  พร้อมตรวจสอบแหล่งเงินที่ขอเบิกและวงเงินงบประมาณคงเหลือในหน้าฎีกาเพ่ือน าเสนอ
ผู้ตรวจฎีกาและผู้อนุมัติ  หากพบว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ  ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ด าเนินการต่อไป  กรณีตรวจสอบพบว่างบประมาณแผนงานใด  รายจ่ายใด  วงเงินงบประมาณใกล้หมด  ให้รีบแจ้ง
ส านัก/ส่วน  เจ้าของงบประมาณ  และแจ้งส านักปลัด  ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ด าเนินการต่อไป 
  1.4 น าฎีกาท่ีผู้ตรวจลงนามตรวจฎีกาแล้วและผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายลงนามเรียบร้อยแล้ว  ออก
เช็คสั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิพร้อมจัดท ารายงานการจัดท าเช็คเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค/ใบถอน 
  1.5 ตรวจสอบงบประมาณโดยประสานงานกับพัสดุว่า  โครงการแต่ละโครงการมีเงินงบประมาณ
เพียงพอต่อการด าเนินงานตามระเบียบพัสดุ 
  1.6 จัดท าทะเบียนรายจ่ายเพ่ือตัดยอดเงินงบประมาณ 
  1.7 จ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิพร้อมติดต่อประสานงานให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน/เช็ค  มาติดต่อขอรับเช็ค
พร้อมลงทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
  1.8 น าส่งเช็คค่าไฟฟ้า , เงินประกันสังคม , เงินภาษีหัก  ณ ที่จ่าย , น าส่งเอกสารโอนเงินเดือน 
  1.9 รวบรวมเงินรับฝาก – ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายที่หน่วยงานหักหน้าฎีกาไว้พร้อมบันทึกการน าส่งเงิน
ภาษีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 
  1.10 รวบรวมเงินรับฝาก – เงินประกันสังคมที่หน่วยงานหักหน้าฎีกาไว้พร้อมบันทึกการน าส่งเงิน
ภาษีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 
  1.11  การน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
  1.12 จัดท าทะเบียนคุมเงินยืมราชการ  ควบคุม / แจ้งเตือนผู้ยืมส่งใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
พร้อมน าไปตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกันทุกเดือน 
  1.13 จัดท าทะเบียนคุมเงินสะสมพร้อมน าไปตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้
ถูกต้องตรงกันทุกเดือน 
  1.14 จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินกองคลัง  พร้อมรวบรวมแผนเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานอ่ืน  เพื่อ
จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินรวมพร้อมควบคุมการเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน 
  1.15 จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ได้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยประทับตรา  
จ่ายแล้ว   ที่มุมขวาบนสุด  แล้วเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามรายงานการจัดท าเช็ค 
  1.16 บันทึกข้อมูลด้านเบิกจ่ายในระบบ  e-plan 
  1.17 จัดท าหนังสือโต้ตอบหนังสือเวียนเกี่ยวกับงานการเงิน 
  1.18 ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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     2. งานการบัญชี 
  มอบหมายให้  นางสาวนันทวัน  สาสังข์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-04-3201-001  เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติ  
ดังนี้ 
  2.1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ – ส่งเงินฝากธนาคาร,
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน 
  2.2 การรับเงินรายได้จากงานจัดเก็บรายได้ ตามใบส่งเงินพร้อมตรวจสอบยอดเงินตามใบน าส่งเงินให้
ตรงกับใบเสร็จรับเงินและจัดท าใบสรุปใบน าส่งและลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรับ เพื่อลงบัญชีและน าฝาก
ธนาคาร 
  2.3 การตรวจสอบเงินโอนผ่านระบบ GFMIS และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรับรายได้พร้อมบันทึก
รับเงินและจัดท าเช็คอนุมัติจากกระแสรายวันเข้าบัญชีออมทรัพย์เพ่ือใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 
  2.4 ตรวจสอบเอกสารฎีกาเบิกเงินของหน่วยงานต่างๆ พร้อมลงนามตรวจฎีกา 
  2.5 การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวัน ที่มีการรับ-จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
  2.6 บันทึกสมุดเงินสดจ่ายเมื่อสิ้นวันที่มีการเบิกจ่ายและจัดท ากรุปรายจ่ายทุกสิ้นเดือน 
  2.7 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายรับกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
  2.8 ตรวจสอบทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและStatement 
ของธนาคารรวมทัง้สมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน 
  2.9 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญากับบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 
  2.10 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสมและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน 
  2.11 จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 
  2.12 จัดท าทะเบียนคุมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนและรายงานเงินเศรษฐกิจชุมชน 
  2.13 บันทึกข้อมูลด้านรายจ่าย(อุดหนุนทั่วไป) ในระบบ e-plan 
  2.14 รายงานเงินสะสม 
  2.15 รายงานสถิติการคลัง 
  2.16 การจัดท ารายงานประจ าเดือน ได้แก่  งบกระทบยอดเงินรายงานฝากธนาคารต้องตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจ าวัน รายงานเงินรับฝาก รายงานกระแสเงินสด กระดาษท ากระทบยอด รายจ่ายตาม
งบประมาณ(รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ กระดาษท าการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริง
ประกอบงบทดลองเงินสดและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจ าเดือนงบทดลองประจ าเดือน 
  2.17 การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ ปิดบัญชี จัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ งบทรัพย์สิน งบเงินสะสม งบหนี้สิน งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี 
  2.18 จัดท าหนังสือโต้ตอบหนังสือเวียนเกี่ยวกับงานการเงิน/งานบัญชี 
  2.19 ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2.20 งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 



   3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  มอบหมายให้  นางสาวนันทวัน  สาสังข์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-04-3201-001  เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี นางสาวศริญญา  นนทะวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เป็นผู้ช่วยปฏิบัติ  มีรายละเอียดขอบเขตของงานและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  3.1 จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงินทุกประเภทพร้อมทั้งน าใบส่งเงินสรุปฯ  โดยประสานงานการเงินเรื่องการรับเงิน  โอนเงินต่างจังหวัดและ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  น ามารวมในใบน าส่งเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนน าฝากธนาคารและส่ง
หลักฐานให้งานการบัญชีเพ่ือจะสอบยันให้ตรงกัน 
  3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ  ของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่  เลขท่ี ใบเสร็จรับเงิน และ
วันที่รับช าระเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  3.3 งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี  นัดประชุมจัดท ารายงานการ
ประชุม จัดท ารายละเอียดแบ่งโซน  บล็อก ล็อค  ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
  3.4 เร่งรัดการจัดเก็บรายได้และมีการติดตามภาษีค้างช าระจากลูกหนี้โดยตรง 
  3.5 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี  ได้แก่  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 
  3.6 งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน  เช่น  ค่าน้ าประปา โดยไม่มีค้างหรือมีรายการ
ต้องตัดมาตรน้ า  ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
  3.7 งานจัดท าทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6 
  3.8 บันทึกข้อมูลรายรับในระบบ  info  และ งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  มอบหมายให้  นางสาวอัจฉราพร   บุญจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เลขท่ีต าแหน่ง  
55-3-04-3204-001 เป็นหัวหน้าและรับผิดชอบ  โดยมี  นายเกรียงศักดิ์   นาครินทร์   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 55-3-04-4203-001 เป็นผูช้่วยปฏิบัติ มีรายละเอียดขอบเขตปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 4.1 ก่อนสิ้นเดือนกันยายน  ของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 4.2 จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1  ผด.2  ผด.3  
ผด.4  ผด. 5   และรายงานตามแบบ  ผด.6  ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 4.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ(ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย 
 4.4 จัดท าบัญชีรับจ่ายวัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเม่ือ
ครบก าหนดคืน 
 4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การ
ได้และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
 4.6จัดท าทะเบียนคุมเงินค้ าประกันสัญญาแล้วน ามาตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกันทุกสิ้น
เดือน 
 4.7 งานควบคุมวัสดุ เบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ประสานงานด้านพัสดุจัดท าหนังสือโต้ตอบหนังสือเวียนเกี่ยวกับ
งานพัสดุ 
 4.8 บันทึกข้อมูลในระบบ e-plan และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
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 5.งานธุรการ 
  มอบหมายให้  นางจุฑารัตน์    รัตนวัน   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  เลขที่
ต าแหน่ง   55-3-04-4201-001   เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี   นางสาวพัชราภรณ์   สายชมภู  ต าแหน่ง  
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน  ซึ่งรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  5.1 พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
  5.2 การจัดส่งรายงานตามก าหนดเวลา 
  5.3 งานด้านสารบรรณของงานธุรการ กองคลัง 
  5.4 ลงทะเบียนหนังสือรับ – ส่ง 
  5.5 งานจัดแฟ้มเอกสาร/แฟ้มฎีกาของกองคลัง 
  5.6 แจก/ส่งหนังสือราชการให้กับสมาชิก/ชุมชน/กลุ่มบุคคลต่างๆ 
  5.7 แจ้งเวียนหนังสือภายในและภายนอก 
  5.8 คัดแยก/ติดตาม/แฟ้มเอกสารของกองคลัง จากห้องผู้บริหาร เพ่ือส่งให้งานต่างๆภายในกองคลัง 
  5.9 งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  5.10 รับ-ส่ง เอกสาร พัสดุ  ที่จัดส่งไปรษณีย์ 
  5.12 งานโต้ตอบหนังสือภายใน และภายนอก 
  5.13 พิมพ์งาน  ถ่ายเอกสาร โรเนียว  เข้าเล่มเอกสารต่างๆ 
  5.14 ดูแลความสะอาด  ความเรียบร้อยของห้องท างานกองคลัง 
  5.15 ชว่ยงานบริการในงานเลี้ยงต้อนรับและการจัดงานต่างๆ 
  5.16 ดูแลจัดเตรียมและบริการสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ตลอดจนเตรียมห้องประชุม 
  5.17 ดูแลบริการ  ผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก 
  5.18 งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรค์ในการท างานให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการกองคลัง  ทราบในชั้นตอนก่อนเพ่ือท าการแก้ไข  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 
  
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่     10   ธันวาคม   พ.ศ.2562 
    
    สั่ง   ณ   วันที่    10   ธันวาคม   พ.ศ.2562 

 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
      ที่    450/ 2562 

       เร่ือง     แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองช่ำง 
********************* 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  5 พ.ศ.2546)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) พร้อมยกเลิก
ค าสั่งที่  229/2561  ลงวันที่  6   มิถุนายน   2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของกองช่าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความชัดเจน 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  มอบหมายให้   นายพิพัฒน์   พรหมโลก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-
05-2103-001  เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัด  กองช่าง  มีหน้าที่  ควบคุม  
ก ากับการบริหารงาน  โดยมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัด  กองช่าง  เป็นผู้ช่วย 

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การส ารวจ  ออกแบบ  การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง  งาน
ควบคุมอาคาร  งานวางแผน  งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  ก ากับการของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง  งาน
สาธารณูปโภค  การก าหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  โดยมีส่วนราชการภายในเป็นฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

  1. งำนก่อสร้ำง 
  มอบหมายให้  นายประกาศิต   ขันธะชัย   ต าแหน่ง  นายข่างโยธาปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง  55-
3-05-4701-001  เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี  นางสุจิตตรา    พิมสาร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายข่างโยธา  และ
นายวุฒินันท์   ก้อนฝ้าย   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  1.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน  งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
  1.2 งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
  1.3 งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
  1.4 งานส ารวจ  งานเขียนแบบ  ประมาณราคา 
  1.5 งานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง 
  1.6 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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  2. งำนควบคุมอำคำร 
  มอบหมายให้  นายพิพัฒน์   พรหมโลก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-05-
2103-001   เป็นผู้บังคับบัญชา และมี   นายประกาศิต   ขันธะชัย   ต าแหน่ง   นายข่างโยธาปฏิบัติงาน    เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-05-4701-001  เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี  นางสุจิตตรา    พิมสาร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนาย
ข่างโยธา  และนายวุฒินันท์   ก้อนฝ้าย   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ  เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน  โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  2.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  2.2 พระราชบัญญัติการขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
  2.3 การตรวจสอบการปลูกสร้างอาคารและงานเอกสารเกี่ยวกับการออกใบรับรองการปลูกสร้าง
อาคาร  เพื่อประกอบการออกเลขท่ีบ้านในเขตต าบล 
  2.4 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  3. งำนสำธำรณูปโภค 
  มอบหมายให้  นายพิพัฒน์   พรหมโลก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-05-
2103-001   เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมี  นายชัยฤทธิ์   วนิทะไชย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน  เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-05-4707-001  และ   นายประกาศิต   ขันธะชัย   ต าแหน่ง   นายข่างโยธาปฏิบัติงาน    เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-05-4701-001  เป็นผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี  นางสุจิตตรา    พิมสาร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนาย
ข่างโยธา  และนายวุฒินันท์   ก้อนฝ้าย   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ   นายจีระ   บุญกล้า   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟ้า   นายศราวุธ    ทิพประมวล  ต าแหน่ง  พนักงานผลิตน้ าประปา  และ นายประมวล   เติมทรัพย์  ต าแหน่ง  
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  3.1 งานบ ารุงรักษาคูคลอง  แหล่งน้ าสาธารณะ  ท่อระบายน้ า  วางแผนป้องกัน  แก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และการระบายน้ า 
  3.2 งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง 
  3.3 งานไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าเกษตร  ขยายเขตไฟฟ้า 
  3.4 งานควบคุมการผลิตน้ าประปา  ปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบให้ได้มาตรฐานน้ าสะอาด 
  3.5 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในระบบประปา  ท่อส่งน้ า  ติดตั้งมิเตอร์น้ า  ดูแลบ ารุงรักษาระบบประปาใน
ความรับผิดชอบ 
  3.6 งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าประปา 
  3.7 งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  4. งำนผังเมือง 
  มอบหมายให้   นายประกาศิต   ขันธะชัย   ต าแหน่ง   นายข่างโยธาปฏิบัติงาน    เลขที่ต าแหน่ง  
55-3-05-4701-001  เปน็ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบ  โดยมี  นางสุจิตตรา    พิมสาร  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายข่างโยธา  
และนายวุฒินันท์   ก้อนฝ้าย     เป็นผู้ชว่ยและปฏิบัติงาน   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  4.1 งานวางแผนพัฒนาเมือง 
  4.2 งานควบคุมทางผังเมือง 
  4.3 งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  4.4 งานดูแลตรวจสอบเขตที่ดินสาธารณะ  สิ่งสาธารณูปการ 
  4.5 งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกเข้าท าประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ 
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  4.6 งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
  5. งำนสำรบรรณ 
  มอบหมายให้   นายพิพัฒน์   พรหมโลก  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-
05-2103-001  เป็นผู้ปฏิบตัิและรับผิดชอบ  โดยมี  นางสาวมัลลิกา    หินกอง   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
เป็นผู้ช่วยและปฏิบัติงาน  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  5.1 ลงทะเบียนการรับ – ส่ง หนังสือของส านักงานทั้งภายในและภายนอก 
  5.2 จ าแนกประเภทเอกสาร  หนังสือเวียน  ระเบียบ  ค าสั่ง  มติต่างๆ  และเรื่องทั่วไป 
  5.3 ตรวจสอบเรื่องเข้า  ออก  ก่อนเสนอเพ่ือทราบและลงนาม 
  5.4 ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร 
  5.5 งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่  ถือปฏิบัติและด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  ให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้  หากมีข้อขัดข้อง  ปัญหาหรือ
อุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาขั้นต้นก่อน  เพื่อด าเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
    สั่ง    ณ   วันที่    10    ธันวาคม   พ.ศ.2562 
 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
      ที่   94 / 2561 

       เร่ือง     แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
********************* 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  5 พ.ศ.2546)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) พร้อมยกเลิก
ค าสั่งที่  229/2561  ลงวันที่  6   มิถุนายน   2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีความชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย  จึงแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  1. งานบริหารการศึกษา 
  มอบหมายให้   นางสาวอินทิราภรณ์   ค าแสน   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-08-2107-001  ปฏิบตัิงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการศึกษาทุกระดับ  
รวมทั้งการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา  และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ 
  มอบหมายให้  นางสาวอินทิราภรณ์   ค าแสน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-08-2107-001  ปฏิบตัิหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  ศิลปะ  และวัฒนธรรมพร้อมทั้งโบราณสถาน  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานการศึกษานอกโรงเรียน  งานหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  งานการ
ท่องเที่ยว  งานอาหารเสริม (นม)  งานอาหารกลางวัน  ตลอดจนควบคุมดูแล  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การเบิก  การ
จ่ายพัสดุครุภัณฑ์  และลงทะเบียนของกองการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  รวมทั้ง
งานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3. งานจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  มอบหมายให้   นางสาววรินทรา   บุญสนอง   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง
55-3-08-3803-001   เปน็หัวหน้า   โดยมี   นางทัศนียา    อรรคบุตร  ต าแหน่ง   ครู  (ครูช านาญการ)  เลขท่ี
ต าแหน่ง  55-3-08-2219-363  , นางสาวอรทัย    บุญคุ้ม  ต าแหน่ง   ครู  (ครูช านาญการ)  เลขที่ต าแหน่ง  55-
3-08-2219-364  และนางกัลยา    โลนุช   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   นางสาวสุวิมล    พุฒพันธ์  ต าแหน่ง  
ผู้ดูแลเด็ก   เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับงานกิจการโรงเรียน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
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  3.1 นางสาววรินทรา    บุญสนอง    ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-
08-3803-001  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลงานกิจการโรงเรียน  การพัฒนาการศึกษาในระบบ  การศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย   รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ายทางการศึกษา  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านกิจการโรงเรียนและตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
  3.2 นางทัศนียา   อรรคบุตร    ต าแหน่ง   ครู  (ครูช านาญการ)  เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-
363  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ  ที่เป็นผู้ดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สอน  ดูแลเด็กภายในศูนย์ฯ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด  และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การงานกิจการโรงเรียนประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.3 นางสาวอรทัย    บุญคุ้ม  ต าแหน่ง   ครู  (ครูช านาญการ)  เลขที่ต าแหน่ง  55-3-08-2219-
364  ปฏิบัติงานด้านกิจการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ  สอน  ดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.4 นางกัลยา   โลนชุ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  นางสาวสุวิมล   พุฒพันธ์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
ปฏิบัติงานด้านกิจการโรงเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ  สอน  ดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  4. งานพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน 
  มอบหมายให้  นางสาววรินทรา    บุญสนอง    ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง  55-3-08-3803-001  ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมโครงการ  กิจกรรม  
การแสดงออกของเด็กและเยาวชน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายท าให้เด็กและเยาวชนค้นพบตนเองตาม
ความถนัด  และการแสดงออกท่ีสร้างสรรค์  โดยปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  4.1 ติดตามแผนงาน  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจ าปี  ให้มีการด าเนินการสอดคล้องกับ
แผนระยะ  3  ปี  และความจ าเป็นท้องถิ่น 
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.3 รณรงค์และส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน
ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อเด็กและเยาวชน 
  4.4 สนับสนุน ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
  5. งานธุรการ 
  มอบหมายให้  นางสาวอินทิราภรณ์   ค าแสน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-08-2107-001  เป็นผูร้ับผิดชอบ โดยมี  นางสาววรนิทรา    บุญสนอง    
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-08-3803-001  เป็นผูช้่วยและปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
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  5.1 จัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.2 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนรายจ่ายประจ าปีของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.3 จัดท าฎีกาท่ีอยู่ในแผนรายจ่ายประจ าปีของกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม   และน าส่ง 
กองคลังเพ่ือท าการเบิกจ่าย 
  5.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ รับ-ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท  และจัดส่งหนังสือในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  5.5 กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ  ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือ  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายการต่างๆ 
  5.6 จัดท ารายงานประจ าเดือนและรายงานทุกประเภทที่เก่ียวกับกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
  5.7 ชว่ยรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  5.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงาน 
   

  ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่     1   กุมภาพันธ์   2561 
 

    สั่ง    ณ    วันที่    7     มีนาคม   พ.ศ.2561 
 

 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
      ที่  427 / 2561 

       เร่ือง     แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนปลัด 
********************* 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  5 พ.ศ.2546)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  10  มกราคม  2546 (รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) พร้อมยกเลิก
ค าสั่งที่  229/2561  ลงวันที่  6   มิถุนายน   2561 

  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ  ของส านักงานปลัด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความ
ชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย  จึงแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ   ดังนี้ 

  มอบหมายให้   นายกิตติศักดิ์   จริยาปรีชานนท์   ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)  
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-00-1101-001  และ  นางสุดาพร   อ าไพ   ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-00-1101-002  เป็นหวัหน้าพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  
ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  จังหวัด  อ าเภอ  รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ 

  มอบหมายให้  นางปวันรัตน์   อัคบุตร   ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด) เลขท่ี
ต าแหน่ง  55-3-01-2101-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแลในส านักปลัด  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้างในสังกัด  ส านักปลัด อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม  ก ากับการบริหารงาน  ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด  อ าเภอ  รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่  โดยมีส่วนราชการเป็นฝ่าย/งานต่างๆ  ดังนี้ 

  1. งำนบริหำรงำนทั่วไป    
  1.1 นางปวันรัตน์   อัคบุตร   ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักปลัด) เลขท่ีต าแหน่ง  
55-3-01-2101-001  เปน็ผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ควบคุมตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   2) ควบคุมงานดูแลงานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
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   3) ควบคุมดูแลงานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนา  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  รวมทั้งฝ่ายการเมืองขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   4) ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   5) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 55-3-
01-3102-001  เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน   การสอบคัดเลือก   การคัดเลือก  การสอบเปลี่ยน
สายงาน   
   2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งตั้ง  โอนย้าย  และการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ 
   3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ 
   5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนเงินเดือน  และเลื่อนค่าตอบแทน 
   6) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม/สัมมนา พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   7) ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   8) ปฏิบัติงานด้านการต่อสัญญาจ้าง  จัดท าสัญญาจ้าง 
   9) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   10) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  1.3 นายธีระศักดิ์    พรรษา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-
01-4101-001  เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี  นางนิตยาภรณ์   เชื้อวงษ์  ต าแหน่ง  
คนงานทั่วไป  เป็นผู้ช่วยงาน  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) จัดท าฎีกาของหน่วยงานส านักปลัด และน าส่งกองคลังเพ่ือท าการเบิกจ่าย 
   2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ  การรับ – ส่ง  ลงทะเบียน  แยกประเภท และจัดส่ง
หนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3) กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบหน่วยงานต่างๆ  ตรวจทานความถูกต้องของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ และคัดส าเนาหนังสือ  เอกสาร  ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ   
   4) จัดท ารายงานประจ าเดือนและรายงานทุกประเภทที่เก่ียวกับงานส านักปลัด 
   5) ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานของส านักปลัด 
   6) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงาน 
  1.4 นายอาเทน    นนทะวงษ์   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   เป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) งานบันทึกข้อมูลต่างๆ 
   2) โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   3) งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
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   4) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงาน 
  1.5 นายเอกสิทธิ์   รัตนะวัน    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) เปิด – ปิด  ส านักงาน  รวมทั้งอาคารประกอบการอ่ืนๆ  ทุกอาคารพร้อมทั้งดูแลรักษา
ความสะอาดให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
   2) ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สวยงามอยู่เสมอ 
   3) รักษาความสะอาดบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งหน้าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้สะอาดอยู่เสมอ 
   4) ดูแลและจัดเตรียมห้องประชุมในการประชุมต่างๆ  ทั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 
และหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่ 
   5) ดูแลทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหาย 
   6) รับ – ส่ง  หนังสือ  เดินหนังสือในส านักงาน และนอกสถานที่ 
   7) ปฏิบัติงานในการถ่ายเอกสารในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
   8) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงาน 
  2. งำนงบประมำณ 
  2.1  นายกิตติศักดิ์   จริยาปรีชานนท์   ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัด อบต.)  เลขท่ี
ต าแหน่ง  55-3-00-1101-001  และ  นางสุดาพร   อ าไพ   ต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัด อบต.) 
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-00-1101-002   นางปวันรัตน์   อัคบุตร   ต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านัก
ปลัด) เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-2101-001  และ นางสาวปุณิกา   เนื้อทอง   ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-3103-001  เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ  โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
   2) งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  3. งำนนโยบำยและแผน 
  3.1  นางสาวปุณิกา   เนื้อทอง   ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขท่ี
ต าแหน่ง  55-3-01-3103-001  เป็นหัวหน้า  โดยมี  นายอาเทน   นนทะวงษ์   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1) ศึกษา  วิเคราะห์   วิจัย  ประสานงาน  ประมวลแผน  เพ่ือเสนอแนะและสนองนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   2) จัดท าแผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงาน   โครงการ  ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาและโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  หรืออาจเป็นนโยบายแผนงาน  และโครงการทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความม่ันคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย    แผนงานอ าเภอ  
แผนงานจังหวัด  และโครงการระดับชาติ  
   3) ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ให้
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544 
   4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  4. งำนกฎหมำยและคดี 
  4.1 นายสุนทร    แสงใสย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-3105-001  
เป็นหัวหน้า  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   1) รวบรวมข้อเท็จจริง  และเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ 
   2) การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  การด าเนินการทางกฎหมาย  คดี  การด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กับความผิดทางแพ่ง 
   3) ปฏิบัติงานด้านนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  งานด าเนินการทางคดี
แพ่ง  คดีอาญา  และทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
   4) ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความถูกต้อง  การขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับต าบล 
ก่อนการบังคับใช้ 
   5) งานนิติกรรมอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
   6) ปฏิบัติงานด้านการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน  -  ร้องทุกข์ 
   7) งานจัดท าทะเบียนคุมเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  - ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   8) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  กฎ  ระเบียบ  และข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   9) งานที่มปีัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   10) งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  5. งำนทะเบียนข้อมูล 
  5.1 นางสาวนิประเวศ   บุษบงค์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 55-3-
01-3102-001   และ นายสุนทร    แสงใสย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   เลขท่ีต าแหน่ง  55-3-01-3105-
001  เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายธีระศักดิ์    พรรษา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-4101-001  และ นางนิตยาภรณ์   เชื้อวงษ์  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) งานการพาณิชย์   งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
   2) ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการประชุม  เช่น  จัดเตรียมสถานที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการ
รับรอง  และการรับรองผู้เข้าร่วมประชุม  จัดท าเอกสาร  จดรายงานการประชุม  รวมทั้งการด าเนินการด้านอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม 
   3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และจัดท ารายงานการ
ประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   4) ปฏิบัติหน้าที่  แต่งตั้ง  เวรยาม  ดูแลอาคารสถานที่  ประจ าเดือน 

  5) ควบคุม ดูแล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง และแผน
ด าเนินการเลือกตั้งที่ก าหนด 

  6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  7) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  6. งำนสวัสดิกำรและสังคม 
  6.1 นายศรายุธ   เนตรสวุรรณ   ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  55-3-
01-3801-001   เป็นหัวหน้า   โดยมี   นายวสัน    รัตนะ    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เป็นผู้ช่วย  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตังต่อไปนี้ 
   1) งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส 
   2) งานสวัสดิการสังคมอ่ืนๆ  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้า
หน่วยงาน 
  6.2 นางสาววาสนา    ศิริจันทร์   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  มี
หน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
   1) การปรับปรุง  บ ารุงพันธ์  การขยายพันธุ์  การตัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช 
   2) การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว  พืชไร่  พืชสวน 
   3) สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ให้ค าปรึกษาแนะน า  อบรม  และส่งเสริม
วิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
   4) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ  การทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช 
วัตถุมีพิษ  ปุ๋ยเคมี  ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
   5) ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายภายใต้การตรวจสอบของหัวหน้า
หน่วยงาน 
  7. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  7.1 นายสุนทร    แสงใสย์    ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง  55-3-01-3105-001  
เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่   โดยมี   นายสถิตย์     ตาแสง    ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2) งานวิเคราะห์และพิจารณาความเห็น  สรุป  รายงาน เสนอแนะ  รวมทั้งด าเนินการตาม
กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ  เช่น  อุทกภัย   
วาตภัย  เป็นต้น 
   3) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4) งานอ านวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5) งานฟื้นฟูกรณีเกิดสาธารณภัย 
   6) งานกู้ภัยต่างๆ 
   7) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   8) งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  7.2 นายนรินทรชาติ   เติมทรัพย์   พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์  เป็นผู้ช่วย  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1) ช่วยงานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2) ช่วยงานอ านวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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   3) ช่วยงานฟื้นฟูกรณีเกิดสาธารณภัย 
   4) ช่วยงานกู้ภัยต่างๆ 
   5) ช่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   6) ดูแลรักษารถบรรทุกน้ าให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   7) ดูแลน้ าภายในรถบรรทุกน้ าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   8) น ารถบรรทุกน้ าให้บริการประชาชน   เมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือ กรณี 
เกิดภัยแล้ง 
   9) เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยตลอด  24  ชั่วโมง 
   10) ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีในการปฏิบัติงานต่างๆ 
   11) งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง     ณ    วันที่     3     ตลุาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 


