
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่     216 / ๒๕64 
เรื่อง   แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ภำยในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

……………………………………………………. 
  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 25 วรรคเจ็ด แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล   ลงวันที่  24   ตุลำคม  2545  
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 
2564 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง ก ำหนดกอง ส ำนั กหรือ
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 
2564 และมติคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่  5/2564 เมื่อวันที่  25 
พฤษภำคม 2564 จึงได้ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย  เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยขึ้น ส ำนักปลัดจึงก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยใน
ส ำนักปลัดกำรตำมประกำศกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  มอบหมำยให้  นำยเทิดพงศ์    มีศิลป์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด  (นักบริหำรงำน
ทั่วไประดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง   20-3-01-2101-001) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้    
  บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกอง   ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและคุณภำพ
ของงำนสูง  รับผิดชอบงำนบริหำรทั่วไปหรือเลขำนุกำร โดยควบคุมหน่วยงำนหลำยหน่วย  และปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำนวนมำก   และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  พิจำรณำ   ศึกษำ   วิเครำะห์   ท ำควำมเห็น   สรุปรำยงำน  เสนอแนะ  และด ำเนินกำร
ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมช ำนำญพิเศษเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไปหรืองำนเลขำนุกำร    โดยควบคุมตรวจสอบ
กำรจัดกำรงำนต่ำง ๆ  หลำยด้ำน  เช่น  งำนธุรกำร งำนบุคคล  งำนนิติกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำน
ทะเบียน  งำนนโยบำยและแผน  งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย  งำน
จัดระบบงำน  งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ  งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร  งำนระเบียบและสัญญำ 
งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนแปลเอกสำร งำนเตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม งำนบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม  งำนท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอ่ืน ๆ  งำนติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ  
งำนติดตำมผลงำน  เป็นต้น  ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ  เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่   เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง   เข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วน
รำชกำรที่สังกัด  และในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำน   พิจำรณำวำง
อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำย
งำน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำมประเมินผล  และ 
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แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง งำน
จัดท ำและตรวจสอบฎีกำเบิกจ่ำยทุกหมวดในส ำนักงำนปลัด เป็นผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกำรปฏิบัติ
รำชกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐ  นโยบำย
กระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครรำชสีมำ รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่ อ่ืน ๆ 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้โดยมีงำนต่ำง ๆ  โดยมีกำรแบ่งงำนตำมฝ่ำยงำน 6 งำน ดังนี้ 

 

 ๑.  งำนบริหำรทั่วไป 
  มอบหมำยให้ นำยเทิดพงศ์ มีศิลป์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำน
ทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001)  เป็นหัวหน้ำ  โดยมีผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นำงจิรำภรณ์  ยังกลำง ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-3101-001)  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ต้องปฏิบัติตำมแต่จะได้รับค ำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้ำที่ เช่น กำรศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ 
กำรรำยงำน ช่วยวำงแผนและติดตำมงำน กำรติดต่อนัดหมำย จัดงำนรับรองและงำนพิธีต่ำง ๆ เตรียมเรื่อง
และเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม  จดบันทึก และเรียบเรียงรำยงำนกำรประชุมทำงวิชำกำร และรำยงำน
อ่ืน ๆ ท ำเรื่องติดต่อกบัหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมมติที่ประชุมหรือผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรควบคุม และบริหำรงำนหลำยด้ำนด้วยกัน เช่น  งำนสำรบรรณ  งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
งำนจัดระบบงำน  งำนบริหำรงบประมำณ  งำนกำรเงินและบัญชี  งำนพัสดุ  งำนบริหำรอำคำรสถำนที่  
งำนเอกสำร  งำนระเบียบแบบแผน  งำนรวบรวมข้อมูลสถิติ งำนสัญญำ งำนควบคุมและส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว  งำนคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นต้น ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
  2.  นำยวรวิทย์  กำรถำง ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-
3-01-3801-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมี นำยกิตติศักดิ์ มีศิลป์  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ และสันทนำกำร กำรอนำมัยและสุขำภิบำล กำรปกครอง
ท้องถิ่นและควำมเจริญด้ำนอ่ืน ๆ โดยเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและองค์กำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในท้องถิ่นทุกด้ำน งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
งำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
  3.  นำงอำภำพร  จินตนำมณีรัตน์   ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขที่
ต ำแหน่ง  20-3-01-4101-001) โดยมี นำยทรงชัย  พิรักษำ  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์  เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
  ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ 
บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทำนหนังสือ  กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร    กำร
ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รำยกำรและเก็บรักษำเอกสำรสำคัญของ
ทำงรำชกำร กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร   กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำร 
ประชุม  งำนกิจกำรสภำ  งำนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ   รำยงำนกำรประชุมสภำงำน
ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญและวิสำมัญประจ ำสภำ อบต.  งำนติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติท่ีประชุม 
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สภำ อบต.  งำนเลือกตั้งเกี่ยวกับสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมรู้และ
วิชำกำรแก่สมำชิกสภำอบต.  งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่
ได้รับมอบหมำย  
 

 ๒.  งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ   

  มอบหมำย นำงสำวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนปฏิบัติกำร  (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3103-001)   เป็นหัวหน้ำ โดยมี  นำงสำวสุภำภรณ์  
รัตนวัน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน และงำนวิจัยจรำจร ซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำ เสนอแนะ เพ่ือประกอบกำร
ก ำหนดนโยบำย จัดท ำแผนหรือโครงกำร ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรต่ำง ๆ 
และจัดท ำเอกสำรรำยงำนต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรจรำจร ซึ่งอำจเป็นนโยบำย แผนงำน และโครงกำรทำง
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร กำรคมนำคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงกำรระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี  งำนวิชำกำร  งำนข้อมูลและประชำสัมพันธ์  งำนงบประมำณ  
งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 

 ๓.  งำนนิติกำร 
  มอบหมำยให้  เทิดพงศ์ มีศิลป์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงอำภำพร  จินตนำมณีรัตน์   
ต ำแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-4101-001) , นำงสำวรชต์พร  
เพ็งประเสริฐ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3103-
001) เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้ำที่ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนทำงกฎหมำย ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ วินิจฉัยปัญหำ
กฎหมำย ร่ำง และพิจำรณำตรวจร่ำงข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท ำนิติกรรม 
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรทำงคดี กำรสอบสวน ตรวจพิจำรณำด ำเนินกำร
เกี่ยวกับวินัยพนักงำนเทศบำลและกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งต ำแหน่ง
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีลักษณะที่จ ำเป็นต้องใช้ผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในวิชำกำรทำงกฎหมำย  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย  
 

 ๔.  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  มอบหมำยให้  พันจ่ำเอกทิวำกร  พิรักษำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ-
ธำรณภัยช ำนำญงำน  (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-4805-001)   เป็นหัวหน้ำ  โดยมี   นำยบุญชู   
ห่วงยวนกลำง  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ-
ธำรณภัย  เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนทำงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงเทคนิคหรือวิชำกำร พิจำรณำท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน 
เสนอแนะกับด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
รวมตลอดถึงภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย กำรป้องกันฝ่ำยพลเรือน   ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
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 ๕.  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มอบหมำยให้  นำยเทิดพงศ์  มีศิลป์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น) (เลขท่ีต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมีนำงจิรำภรณ์  ยังกลำง ต ำแหน่ง 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3101-001) และ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-4601-001 (ต ำแหน่งว่ำง) เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนกำรสำธำรณสุข ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สำธำรณสุขแบบผสมผสำน ทั้ง
กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น   กำรฟื้นฟูสุขภำพ   กำรควบคุมป้องกันโรค   กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย  
งำนสุขำภิบำล ซึ่งรวมถึงงำนวำงแผนครอบครัว งำนอนำมัยแม่และเด็ก งำนอนำมัยโรงเรียน งำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม งำนให้สุขศึกษำและภูมิคุ้มกันโรค  งำนโภชนำกำร และงำนทันตสำธำรณสุข  งำนกองทุน
หลักประกันสุขภำพระดับต ำบล (สปสช.)   ปฏิบัติงำนทำงด้ำนระบำดวิทยำ   งำนเผยแพร่   อบรม   สำธิต   
ให้ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขมูล  ฐำนแก่เจ้ำหน้ำที่  ผู้น ำท้องถิ่น  ชุมชน  ประชำชน  และอำสำสมัครที่ปฏิบัติงำน
ด้ำนสำธำรณสุข หรือปฏิบัติงำนในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในระดับ
ต่ำง ๆ ประสำนงำนให้ควำมร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยรักษำพยำบำลในงำนสำธำรณสุข รวมทั้งร่วม 
ปฏิบัติงำนศึกษำ วิจัย ส ำรวจ  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ๖.  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  มอบหมำยให้  นำยเทิดพงศ์  มีศิลป์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมี นำงสำวรส   จ ำปำเรือง  ต ำแหน่ง 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3102-001) เป็นผู้ช่วย  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเกษตร ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเกษตรด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
กำรเพำะปลูก  กำรใช้ปุ๋ย  กำรปรับปรุงดิน  กำรป้องกันและกำรก ำจัดศัตรูพืช  งำนเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
งำนส่งเสริมปศุสัตว์  งำนควบคุมและป้องกันโรคพืช/สัตว์  กำรส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำรเกษตรแก่
เกษตรกร  กำรควบคุมกำรน ำเข้ำและส่งออกของพืชและผลิตผลจำกพืชและวัสดุกำรเกษตร ตลอดจนกำร
ช่วยเหลือนักวิชำกำรเกษตรในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชำกำรเกษตร ปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
 
 7.  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  มอบหมำยให้ นำยเทิดพงศ์ มีศิลป์ ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำน
ทั่วไป ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001)  เป็นหัวหน้ำ  โดยมีผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นำงสำวรส   จ ำปำเรือง  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  
20-3-01-3102-001)  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล กำรสรรหำ กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับ
รำชกำร และกำรแต่งตั้ง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน กำรควบคุมและส่งเสริม
สมรรถภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน จัดท ำทะเบียนประวัติกำรรับรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำร งำนเลือกตั้ง  
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย   
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 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนจ้ำง 
  1. นำยกิตติศักดิ์ มีศิลป์ ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำ
ชุมชน  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  เป็นผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น 
ส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนำชุมชนเพ่ือจัดท ำแผนงำน ด ำเนินกำรและสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของ
ประชำชนประเภทต่ำง ๆ แสวงหำผู้น ำท้องถิ่น เป็นผู้น ำและเป็นที่ปรึกษำกลุ่มในกำรพัฒนำชุมชน ดูแล
ส่งเสริมประชำชนให้มีควำมสนใจ ควำมเข้ำใจและควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วม
ท ำงำนพัฒนำกับประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด ให้ค ำแนะน ำและฝึกอบรมประชำชนในท้องถิ่นตำม
วิธีกำรและหลักกำรพัฒนำชุมชน อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนในท้องถิ่นทุรกันดำร ติดตำมผลงำนและจัดท ำรำยงำนต่ำง ๆ และปฏิบัติงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

  2. นำยทรงชัย  พิรักษำ  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับ
รถยนต์ มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ขับรถยนต์   
 2. บ ำรุงรักษำ  ท ำควำมสะอำดรถยนต์ 
 3. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกำรใช้รถยนต์ดังกล่ำว   
 4. ดูแลบ ำรุง  เก็บรักษำ ตรวจสอบสภำพรถให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 5. รวบรวมสถิติข้อมูลบันทึกกำรใช้รถยนต์ 
 6. รำยงำนขออนุมัตซิ่อมบ ำรุงเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ  
 7. งำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำรของส ำนักงำนปลัด ตลอดจนส่วนงำนอื่น ๆ  
 8. อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  3.  นำยบุญชู  ห่วงยวนกลำง ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยลักษณะงำนที่ปฏิบัติเป็นผู้ช่วยพนักงำนส่วนต ำบล 
ช่วยงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย ที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงเทคนิคหรือวิชำกำรพิจำรณำท ำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะกับ
ด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบเกี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวมตลอด
ถึงภัยธรรมชำติและสำธำรณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วำตภัย กำรป้องกันฝ่ำยพลเรือน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

  4.  นำยคูณ  ดุ้งกลำง ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมสถำนที่ในกำรประชุม  
 2. ช่วยเหลืองำนป้องกันควบคุมโรค งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

 3. ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณอำคำรส ำนักงำนและภูมิทัศน์โดยรอบ 

 4. ดูแลสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ อำคำรส ำนักงำน 
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 5. จัดเก็บและดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

 6. ดูแลซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ให้พร้อมใช้งำน
งำนอยู่เสมอ 

 7. อ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
 

  5. นำยชนะชัย นำคแท้  ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ขับรถบรรทุกน้ ำและขับรถยนต์ส ำนักงำน 

 2. บ ำรุงรักษำและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ   
 3. แจกจ่ำยน้ ำในกำรอุปโภคบริโภคช่วงหน้ำแล้งบริกำรให้แก่ประชำชน  
 4. ดูแลบ ำรุงรักษำ ตรวจสอบสภำพรถให้มีสภำพพร้อมใช้อยู่เสมอ 

 5. รวบรวมสถิติข้อมูลบันทึกกำรใช้รถยนต์ 
 6. รำยงำนขออนุมัติซ่อมบ ำรุงเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 7. ช่วยจัดเตรียมสถำนที่กำรประชุม กำรฝึกอบรมและกิจกรรมต่ำง ๆ ของ อบต.  
 8. ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงำนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

  6. นำยปรีชำ หม่ันคง  ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบำด 

 2. จัดเตรียมห้องประชุมดูแลระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม บันทึกเสียงกำรประชุม 

 3. ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนป้องกันละบรรเทำสำธำรณภัย 

 4. ช่วยเหลืองำนดับเพลิง งำนแจกจ่ำยน้ ำช่วงภัยแล้ง ดูแลเครื่องสูบน้ ำ เครื่องพ่น
หมอกควัน 

 5. ดูแลซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้พร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ 

 6. ตัดหญ้ำสนำมหญ้ำและรักษำควำมสะอำดภำยนอกส ำนักงำน 

 7. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำเป็นส ำคัญ 
 

ให้ผู้ได้รับค ำสั่งด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด หำกมีข้อขัดข้องหรือ
อุปสรรคในกำรท ำงำนให้แจ้งให้หัวหน้ำส ำนักปลัดทรำบในเบื้องต้น และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือ
ขึ้นไปทรำบต่อไป 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่   19   เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

          ( นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 


