
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

         ที ่198  / ๒๕64 

เรื่อง     มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผดิชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

ของส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

…………………………………………………………….. 

ดว้ย มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  ( ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ) คร้ังที่  

5/2564   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2564 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของ

องค์การบรหิารสว่นต าบล  ( 2564 – 2566 ) น้ัน 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการก าหนดโครงสร้าง

ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรจึงขอยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ที่ 

248/ ๒๕63   ลงวันที่  1 ตุลาคม 2563  เร่ือง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างของส านักปลัด และปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงาน

สว่นต าบล  และพนักงานจ้างทุกคนภายในส านักปลัดปฏิบัติงานใหม่   เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้างสังกัดส านักงานปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

๒๕๔๖  และตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี(พ.ศ.2564-2566)  และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารสว่นบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วน

ต าบล  เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของ

พนักงานสว่นต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลในองค์การบรหิารสว่นต าบล  และกิจการ

อันเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลในองค์การบรหิารสว่นต าบล  ข้อ ๙ และตามความในข้อ ๒๖๓,๒๖๔ และ

ข้อ ๒๗๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้างในส านักงานปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร  ดังนี ้

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

นำยศุภชัย  ชำญวิจิตร    ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำน

ท้องถิ่น  ระดับกลาง )  เลขที่ต าแหน่ง 10-3-00-1101-001  รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น  และมีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้

๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนด

แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

องค์การบรหิารสว่นต าบล 
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๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

สว่นต าบล รองจากนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

มอบหมายให้   นำงไพวรินทร์    ค ำหงษำ   ต ำแหน่ ง  หั วหน้ ำส ำนักปลัด                     

( นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น )   เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-01-2101-001   เป็นหัวหน้ำ

รับผดิชอบก ำกับดูแลในส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่

และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง นัก

บริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง

ปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่    และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนด

นโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  

ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดขอ้งในการปฏิบัตงิานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    รวมทั้งงานราชการที่มิไดก้ าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการ

ใดในองค์การบรหิารสว่นต าบลโดยเฉพาะ  ดูแลจัดระบบการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล ควบคุมก ากับและ

ติดตามการท างานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดส านักงานปลัดให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วย

ความถูกต้องเรียบรอ้ย    โดยได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายในส านักงานเป็นไปตาม

แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ๓ ปี(พ.ศ.2564-2566)  ซึ่งได้แบ่งงานงานภายในส านักงานปลัด

ออกเป็น 1 ฝ่าย 8 งาน ดังน้ี 
 

1.1 ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

1.1.1 งานราชการทั่วไป 

1.1.2 งานบรหิารงานบุคคล 

1.1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1.5  งานนิติการ 

1.1.6 งานกิจการสภา  อบต. 

1.1.7 งานบรหิารงานสาธารณสุข 

1.1.8 งานสง่เสริมการเกษตร 
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1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.1.1 งานราชการทั่วไป 

มอบหมายให้  นำงสำวสุจิรำ   อุเทนสุต  ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  (เลขที่

ต าแหน่ง  10-3-01-4101-001 )  ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง  

และเป็นหัวหน้างาน มีหน้าที่ก ากับ   ควบคุม   ตรวจสอบ   และรับผิดชอบ   ดังนี ้

1.งานสารบรรณ 

2.งานสง่เสริมการท่องเที่ยว 

3.งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

4.งานสง่เสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. งานธุรการ/งานสารบรรณ การรับ – สง่  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือ 

6. งานทะเบียนหนังสือลับ 

7. รับผิดชอบคุมการเบิกจา่ยพัสดุ(ส านักงานปลัด)  

8. รับผิดชอบเร่ืองราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ 

9. งานให้บรกิารเร่ืองสถานที่ห้องประชุม  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  ตลอดจนอ านวยความสะดวก

ในดา้นต่างๆ ในการขอใช้ห้องประชุม  จัดท าตารางจองห้องประชุม 

10.  งานเกี่ยวกับสาธารณกุศลของ อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความรว่มมือ  

11.  ตรวจสอบหนังสือจากเว็บไซต์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นและเว็บไซต์ส านักงานท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิเพื่อน าเรื่องเสนอผู้บริหาร 

12. ถ่ายเอกสารส าเนาหนังสือแจ้งให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ  

13. ดูแลการประชุมและตารางนัดหมายต่าง ๆ ของคณะผูบ้รหิาร/ปลัด  

14. ปิดประกาศเกี่ยวกับเร่ืองประชาสัมพันธ์และดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์(บอร์ดหน้าอาคาร 

อบต.)ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

๑5. ช่วยปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการประชุม  การอบรม  การตรวจนเิทศ การตรวจตดิตาม ของ

ส านักงานปลัด  ตลอดจนการต้อนรับคณะบุคคลต่าง ๆที่มาเยือน อบต. 

๑6. งานควบคุมภายใน 

๑7. ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วนความ

รับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

๑8. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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1.1.2 งานบริหารงานบุคคล 

มอบหมายให้  นำงสำวธำรทิพย์  น้อยสุวรรณ์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน

ทั่วไป  (นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น  ) เลขที่ต าแหน่ง  10-3-01-2101-002   ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง โดยมี     นำงสำวศศิธร   ขำมสันเทียะ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร (พนักงำนจ้ำง

ตำมภำรกิจ) เป็นผูช่้วย  ดังน้ี 

๑. งานบรหิารงานบุคคล 

     2. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตราก าลัง 

  3. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

4. การสรรหา การสอบ การบรรจุแตง่ต้ัง โอน ย้าย   

5. การเลื่อนขั้นเงินเดอืนและเลื่อนต าแหน่ง 

6. การจัดท าทะเบียนประวัตแิละการ บันทึกข้อมูลด้านงานบุคคลต่าง ๆ 

7. การรับบ าเหน็จบ านาญหรือเงินทดแทน 

8. การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

9. การด าเนนิการทางวินัยกับพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

10. การทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

11. การจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และ

การสง่พิมพ์ลายน้ิวมือ 

๑2. การรายงานต าแหน่งว่าง  การขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง และขยาย

ต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 

๑3. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และแผนอัตราก าลัง 

๑4. การพัฒนาบุคลากร   การฝึกอบรม  การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 

๑5. การปรับปรุงประสทิธิภาพในการบรหิารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 

๑6. การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี  

๑7. การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกบัพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้าง

ทั่วไป 

๑8. งานทุนการศึกษาและสวัสดกิารต่างๆ 

๑9. การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 

20. การจัดท าบันทึกสมุดคุมวันลา และบันทึกสรุปการมาปฏิบัตริาชการของพนักงานสว่น

ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั้งหมด  

๒1.  การให้ค าแนะน า ปรกึษา ตอบปัญหาและชีแ้จงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

๒2.  ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วน

ความรับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

๒3. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย  
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1.1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    

มอบหมายให้    นำงสำวเบ็ญจมำศ  ตอพันดุง   ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและ

แผนช ำนำญกำร  (เลขที่ต าแหน่ง  10-3-01-3103-001  )   ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี                

นำงลักษิกำ  แจ่มใส  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  

เป็นผูช่้วย  ดังน้ี 

๑.  งานรวบรวมวิเคราะห์   และให้บรกิารข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผน 

และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  

๒.  งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของ อบต.และ หน่วยงาน 

หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๓.  งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนด าเนนิงาน  

๔.  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที่ขอรับเงินอุดหนุน ขององค์การบริหารส่วนต าบล และกรณีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

๕. งานติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา อบต.  

๖. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ และช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท า

ข้อบัญญัติ  และการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ 

๗. งานโอนงบประมาณ 

8.งานบรหิารความเสี่ยง 

9. งานบรกิารข้อมูลขา่วสาร 

10. งานดา้นวิชาการต่าง ๆ 

๑1. งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัตงิานของหน่วยงาน 

๑2.  ช่วยปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านเพชร เป็นคณะอนุกรรมการ

รับผิดชอบงานดา้นแผนงานและงบประมาณกองทุนฯ 

๑3.  ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วน

ความรับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

๑4. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

1.1.4 งานป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย    

มอบหมายให้  พันจ่ำอำกำศโทมนตรี   จีนเทศ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและ

บรรเทำสำธำรณภัยช ำนำญงำน (เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-01-4805-001 )  ปฏิบัติหน้าที่ตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นำยสมยศ  พรีพรม  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ

ธำรณภัย (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ)  เป็นผูช่้วยเหลอืงานดังนี ้
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      ๑.  การพิจารณาท าความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย 

๒.  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการก าหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย 

๓.  ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ป้ายทะเบียน บธ ๓๘๘๘  ชัยภูมิ (ดูแลรักษาความสะอาด    

บ ารุงรักษาแก้ไขขอ้ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานไดต้ามปกติ  

4.  ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง   รถจักรยานยนต์  รหัส  024-62-0001  (ดูแลรักษา

ความสะอาด บ ารุงรักษาแก้ไขขอ้ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  

5. งานตรวจสอบ  ควบคม  ดูแล  ในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการ 

ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ   

6.งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน  เสนอแนะ รวมทั้ง    

ด าเนนิการดา้นกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอัน 

เช่น อุทกภัย  วาตภัย เป็นต้น  

         7.  งานจัดท าแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  

        8. งานดูแลก าลัง อปพร.ในความรับผิดชอบของ อบต.  

        9. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       10. งานธุรการทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

      11. งานจัดระเบียบและความมั่นคง  

๑2. งานรักษาความสงบเรียบรอ้ย  

๑3. ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วน

ความรับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

      ๑4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่รับมอบหมาย   

 

1.1.5  งานนติิการ      

 มอบให้ นำงสำวธำรทิพย์  น้อยสุวรรณ์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  

(นักบริหำรงำนทั่วไป  ระดับต้น  ) เลขที่ต าแหน่ง  10-3-01-2101-002    มีหน้าที่รับผิดชอบ 

งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้องงานจัดนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือ

ด าเนนิการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพจิารณาด าเนนิการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบลและการ

ร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรยีบเทียบการกระท าที่ละเมิดข้อบัญญัติ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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๑.1.6 งานกจิการสภา อบต. 

  มอบหมายให้  นำงทิพยวรรณ   ชำญวิจิตร  ต ำแหน่ง      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  

(เลขที่ต าแหน่ง  10-3-01-3101-001 )  ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับ

ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  และเป็นหัวหน้างาน มีหน้าที่ก ากับ   ควบคุม   ตรวจสอบ   และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัตงิาน   ดังน้ี 

๑.  งานสภา  จัดท าหนังสือเชิญประชุมสภา  ระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภา  

เอกสารการประชุมสภา  บันทึกทะเบียนประวัตสิมาชิกและคณะผู้บริหารให้เป็นปัจจุบัน  ประสานงานการ

ประชุมสภา  ประชาสัมพันธ์งานประชุมสภา  แจ้งเวียนเอกสารของงานกิจการสภาให้แก่ส่วนราชการและ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการสภา 

  ๒.  งานระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภา อบต. และระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวกับงาน

สภาตลอดจนการประสานงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสภา 

๓.  งานสง่เสริมและสนับสนุนความรูแ้ละวิชาการแกส่มาชิกสภา อบต. 

๔.  งานจัดท าขอ้บังคับต าบล 

  ๕.  งานเกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของส านักงานปลัด  ได้แก่  วันท้องถิ่นไทย  วัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ(วันแม่แห่งชาติ)  วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

๖.  งานเกี่ยวกับการเลอืกต้ังสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต. และการบันทึกข้อมูล

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลอืกต้ัง  

๗.  ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรือชัน้เก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของสว่น

ความรับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

๘.  ปฏิบัตงิานอืน่ ๆ ตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมาย   โดยมีพนักงานจ้างตามภารกจิและ

พนักงานจ้างทั่วไปช่วยเหลอื ดังน้ี 

(๑) นำยทรงพล  ชำตินุช   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ทักษะ) ต ำแหน่ง พนักงำนขับ

เครื่องจักรกลขนำดเบำ  ให้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับ

มอบหมาย   ดังน้ี  

๑. ควบคุม/ดูแลและรักษาท าความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน          

บท 3293  ชัยภูมิ (รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  หากพบ

ข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

2. ควบคุม/ดูแลและรักษาท าความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลขทะเบียน          

กจ 2372  ชัยภูมิ (รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7  คน ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  หากพบ

ข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  

3. ช่วยงานรับสง่หนังสือราชการต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

4. มีหน้าที่ขับรถยนต์ในการเดนิทางไปราชการต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

5. ช่วยในงานขับรถน้ า   รถกระเช้า   รถรับสง่-นักเรยีนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
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6. งานอยู่เวรยามดูแลความเรียบรอ้ยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

7. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต. และช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

8. ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

9.  ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ภัยต่างๆ 

      10.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

(๒) นำยสมศร ี  อุทัยชัย  (พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ) ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  

ให้ปฏิบัตงิานขับรถยนต์ส่วนกลาง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรั้บมอบหมาย   ดังนี้  

๑.  ควบคุม/ดูแลและรักษาท าความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์  หมายเลข 40-0230      

(รถโดยสารส่วนบุคคลส่วนกลาง) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องต้องซ่อม

หรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานผู้บังคับบัญชา  

๒.   เป็นผู้ช่วยเหลอืงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลงิ รถกูชี้พ ฯลฯ 

๓.   หน้าที่ตรวจและดูแลซ่อมบ ารุง อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย เช่น อุปกรณ์ชุดดับเพลงิ สายดับเพลงิ ฯลฯ 

๔.  ออกพ้ืนที่พ่นหมอกควันป้องกันและควบคมุโรคไข้เลอืดออกและโรคตดิต่อตา่ง ๆ 

๕.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป     

๖.  งานอยู่เวรยามดูแลความเรียบรอ้ยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

๗.  งานดูแลความเรียบรอ้ยและตัดหญ้าบริเวณสนามหน้าที่ท าการ อบต. (หน้าอาคาร 

อพม., กศน.หน้าศาลพระพรหม )  

๘.  ช่วยงานรับสง่หนังสือราชการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๙.  มีหน้าที่ขับรถยนต์ในการเดินทางไปราชการต่างๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

๑๐.  ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต. 

๑๑.  ดูแลท าความสะอาดบริเวณสว่นความรับผิดชอบตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย   

๑๒.  ปฏิบัตงิานอืน่ ๆ ตามทีผู่บ้ังคับบัญชามอบหมาย   

(๓) นำงสำวสุจิรำ   อุเทนสุต  ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              

( เลขทีต่ าแหน่ง  10-3-01-4101-001 )  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี ้ 

๑. จัดท าค าสั่งและจัดตารางการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการและให้หารให้บริการ

ประชาชนช่วงวันหยุด 

๒. จัดท าสมุดบันทึกคุมเวรยาม/การจัดเวรยามประจ าเดอืน/สมุดตรวจเวรยาม 

3. ช่วยปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการประชุม  การอบรม  การตรวจนเิทศ การตรวจติดตาม ของ

ส านักงานปลัด  ตลอดจนการต้อนรับคณะบุคคลต่าง ๆที่มาเยือน อบต.  
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4. ดูแลรับผิดชอบบอร์ดคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบอร์ดบุคลากร อบต.บ้านเพชร 

ให้มีความเรียบรอ้ยสวยงามและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5. ถ่ายเอกสารช่วยงานธุรการและงานอื่น ๆ ในส านักงานปลัดตามที่ไดรั้บมอบหมาย  

6.  งานดูแลรวบรวมรูปกิจกรรมต่างๆของ อบต.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

7. ดูแลท าความสะอาดบริเวณโต๊ะ/เก้าอี้/ตู้หรอืช้ันเก็บเอกสารวัสดุอุปกรณ์ของส่วนความ

รับผิดชอบตนเองตามนโยบาย ๕ ส  ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

8. ปฏิบัตงิานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 (4) นางสาวกรรณิกำ  เป้ำประจ ำเมือง  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป              

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี  

 1. งานประชาสัมพันธ์ ประจ า อบต. 

2. ดูแลรับผิดชอบเคร่ืองอินเทอร์เน็ตต าบลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก

และดูแลการเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของประชาชนโดยลงบันทึกการเข้าใช้ในสมุดบันทึก 

3. ดูแลรับผิดชอบซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตลอดจนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน อบต. ให้มีประสทิธิภาพ 

4. ดูแลและรับผิดชอบปรับปรุง แก้ไข ลงข้อมูลเว็บไซต์ อบต.บ้านเพชร ตลอดจน

ประสานงานกับผู้ออกแบบเว็บไซต์ในการแก้ไขปัญหาข้อขัดขอ้งต่าง ๆ โดยให้มีขอ้มูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5.  งานดูแลรวบรวมรูปกิจกรรมต่างๆของ อบต.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

(5) นางสาวศิวำพร  สักขุนทด   (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป               

5.1 รับผิดชอบท าฎีกา 

- ส านักปลัด ( งานบรหิารทั่วไป )    

-งานสาธารณสุข 

-งานป้องกัน 

-งานสง่เสริมความเข้มแข็งชุมชน 

-งานสง่เสริมการเกษตร 

5.2 ท าบันทึกขอ้ความเบิกจา่ย 

-ส านักปลัด (งานบรหิารทั่วไป ) 

-งานสาธารณสุข 

-งานป้องกัน 

-งานสง่เสริมความเข้มแข็งชุมชน 

-งานสง่เสริมการเกษตร 

5.3  ตัดทะเบียนรายจ่ายแผนงาน 
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(5)  นายสันต ิ หมายชัย  (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  ต ำแหน่ง ยำม   มีหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  งานการดูแลรักษาทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ท าการองค์การบริหาร

สว่นต าบล 

๒.  ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

๓.  ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานบังคับบัญชา  

๔.  ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลงิ งานกู้ภัยต่างๆ 

๕.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป    ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ    รวมทั้ง 

ทรัพย์สินของทางราชการ  

๖. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต.ช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

๗. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 

(6) นายเลิศ  แถมจ ารัส  (พนักงานจ้างทั่วไป) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  งานอยู่เวรยามดูแลความเรียบรอ้ยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

2. ดูแลโดยสารสว่นบุคคลส่วนกลาง  ทะเบียน 40-0231  รหัส 006-57-0001   

(ดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษาแก้ไขขอ้ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ให้อยูใ่นสภาพพร้อม

ใช้งานได้ตามปกติ 

3.  ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

4.  ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานบังคับบัญชา  

5.  ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลงิ งานกู้ภัยต่างๆ 

6.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป    ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ    รวมทั้ง 

ทรัพย์สินของทางราชการ  

7. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต.ช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
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(7) น.ส.ขวัญใจ   มูลขุนทด (พนักงำนจ้ำงทั่วไป) ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป มีหน้าที่

ความรับผิดชอบปฏิบัตงิานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  ดังนี ้

  ๑)  งานท าความสะอาดภายใน/ภายนอกอาคารส านักงาน อบต.และห้องน้ าหลัง อบต.  

  ๒)  ช่วยดูแลรับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

 ๓)  งานดูแลความเรียบรอ้ย เช่น น้ าด่ืม อาหารว่าง และอื่นๆในการจัดกิจกรรมของอบต.   

การจัดการประชุมต่างๆ 

  ๔)  ดูแลรับผิดชอบงานบ้าน,งานครัว 

  ๕)  ดูแลความสะอาดเรยีบรอ้ย บรเิวณรอบๆ อบต. 

  ๖)  งานกิจกรรม ๕ ส ในสว่นความรับผิดชอบ 

๗)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

(8) นายเจตน์  ปัดภัย  (พนักงานจ้างทั่วไป) ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   มีหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑.  งานอยู่เวรยามดูแลความเรียบรอ้ยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  

2.  ควบคุม/ดูแลและรักษาท าความสะอาดบ ารุงรักษารถยนต์  กต  8123  (รถยนต์น่ัง

ส่วนบุคคลไม่เกิน 7  คน  ) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ ดูแลรักษาความสะอาดบ ารุงรักษา

รถยนต์ส่วนกลา หากพบข้อบกพร่องตอ้งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหลใ่ห้รายงานผู้บังคับบัญชา  

3.  ดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบตัดหญา้บรเิวณที่ท าการ อบต. 

4.  ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาดับเพลงิ งานกู้ภัยต่างๆ 

5.  ช่วยในงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป    ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ    รวมทั้ง 

ทรัพย์สินของทางราชการ  

6. ช่วยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ จอโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ ในการจัดการประชุม

และกิจกรรมต่างๆของ อบต. รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ขอใช้สถานที่/ห้องประชุม อบต.ช่วยเหลอืงานดูแล

รับผิดชอบงานเลี้ยงรับรอง การประชุม สัมมนาต่างๆ 

7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
 

1.1.7  งานบรหิารงานสาธารณสุข   

มอบหมายให้  นำงสำวนริสรำ  ภำษิต  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร   

เลขที่ต ำแหน่ง  10-3-01-3601-001  )  ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับ

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นำงสำวกรรณิกำ  เป้ำประจ ำ

เมือง   ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป (พนักงำนจ้ำงทั่วไป)  เป็นผูช่้วยเหลอืงานดังนี ้

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถติิและวิชาการเบื้องตน้ที่ไม่

ซับซ้อนเกี่ยวกับงานดา้นสาธารณสุข การสง่เสริมสุขภาพ  การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
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2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน

สาธารณสุข การสง่เสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการ

ปฏิบัตงิาน  

3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานดา้นสาธารณสุข เพ่ือนามาใช้ในการปฏิบัตงิานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

4. อบรม ให้ความรู ้สง่เสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การ

เสริมสร้างภูมคิุ้มกันโรคและการสง่เสริมสุขภาพดา้นต่างๆ แก่ประชาชน คร ูนักเรยีนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้

ทราบข้อมูลและความรูต่้างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัตไิด้อยา่งถูกต้อง  

          5.   งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)   

          6.   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 

1.1.8 งานส่งเสริมการเกษตร 

มอบหมายให้  นำงไพวรนิทร์  ค ำหงษำ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด                     

( นักบรหิำรงำนทั่วไป ระดับต้น )   เลขทีต่ ำแหน่ง  10-3-01-2101-001)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  

เกี่ยวกับงานสง่เสริมการเกษตร  งานวิชาการเกษตร  งานสง่เสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  งานควบคุมและป้องกันโรคระบาดทั้งที่เกิดกับพืช และสัตว์  พร้อมทั้งให้ความรูแ้ก่เกษตร

เกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งแจ้งเตอืนเมื่อเกิดโรค  ก ากับและเร่งรัดปฏิบัติ

ราชการของการสง่เสริมการเกษตร  ให้เป็นไปตามนโยบาย   แนวทางและแผนการปฏิบัตริาชการของ 

อบต. ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  เช่น การเพาะปลูก  การปรับปรุงพันธุ์

พืช  การศึกษาวิเคราะห ์ การให้ค าปรกึษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตร  การอบรมแก่เกษตร งาน

อื่นที่เกีย่วข้องหรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
    

         สั่ง ณ วันที่   19   เดอืน สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕64 

 

                                                                         
 

                (นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์) 

                นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 
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