
 
                                              ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
                                                         ท่ี    ๒๕๒  /๒๕๖๒ 

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

............................................................. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง    มีภารกิจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และ
ภารกิจการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง มีพนักงาน
ส่วนต าบลโอนย้ายและรับโอนพนักงานส่วนต าบล   ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗(และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ข้อ  ๙  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๙   ประกอบหนังสอืส านักงาน กจ. กทจ. และก.อบต ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๒  
กรกฎาคม ๒๕๔๕ เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ 
๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้างโดย
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง ดังนี้ 

   ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้างให้ถือปฏิบัติ ดังน้ี 
         นายไพบูลย์ เชื้อทอง ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบนโยบายหรืองานอื่น ๆ ที่กฎหมาย ค าสั่ง หรือระเบียบ 
ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง โดยมี นายชัญ  ดวงนิล ต าแหน่ง รององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยกล้วยกว้าง และนายชัยชนะ  วรรณมนะ ต าแหน่ง รององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง เป็นผู้ช่วย ให้มี
อ านาจรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง มอบหมาย โดยถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง มิได้มีค าสั่งเป็นอย่างอื่น 
ให้การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
ไม่อยู่หรือมิอาจปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามล าดับดังนี้ 

        ล าดับที่  ๑  นายชัญ  ดวงนิล          ต าแหน่ง รององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
        ล าดับที่  ๒  นายชัยชนะ  วรรณมนะ  ต าแหน่ง รององค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง                   
                 ล าดับที่  ๓  นายทวี  รักษา            ต าแหน่ง  รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 



-๒- 
   มอบหมายให้ นายทวี  รักษา   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 

ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 มอบหมายให้  อยู่ในการก ากับดูแลและความรบัผิดชอบของ  นายกิตติภพ  ผ่านพินิจ  ต าแหน่ง    หัวหน้า
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรกึษาแนะน า ปรับปรงุแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ขัดข้องในการปฏิบัตงิานของส่วนราชการภายในส านักงานปลัด เช่น  งานบริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน   
งานกฎหมายและคด ี งานบรหิารงานบุคคล  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม  งาน
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพ  งานสง่เสริมการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นต้น ควบคุม ก ากับ ดูแล 
การปฏิบัตงิานของพนกังานจ้างในส านักงานปลัด อีกทัง้ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย และในกรณีที่หัวหน้า
ส านักงานปลัด ไม่อยูห่รือมิอาจปฏิบัติราชการได้  ให้พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๑  นายธวัชชัย  เมืองจันทร์     ต าแหน่ง  นิติการช านาญการ  
ล าดับที่ ๒  ว่าที่ร้อยตรีทศพล  โพธ์ิงาม ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
ล าดับที่ ๓  นายสมณัฌศักดิ์  สังขาว    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

               โดยส านักงานปลัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 
  

  งานบริหารงานท่ัวไป   อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  ว่าที่ร้อยตรีทศพล  โพธ์ิงาม  
ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑   มีหน้าที่และรับผิดชอบก ากับ
ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานการเลือกตั้ง งานประชุม อาคารสถานที งานด้านสาธารณสุข งานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และช่วยก ากับดูแล 
พนักงานจ้างในส านักงานปลัด ดังนี ้
 

นายเสรี  ทุนภิรมย์  ต าแหน่ง คนสวน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
- ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลและหอ้งเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

และครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ 
- ซ่อมบ ารงุวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ 
- บ ารุงรักษา และดูแลสวนภายในบริเวณส านักงาน 
- ปลกูต้นไม้ และดูแล บ ารุงรักษา  
-ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน    
 ให้พนักงานจ้างปฏิบัตเิป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่   
 ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

นางจันเพ็ญ  ทุนภิรมย์  ต าแหน่ง คนครัว  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดหอ้งปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดหอ้งกองคลงั 
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดหอ้งน้ าหลังเก่า 



-๓- 
- ท าอาหาร / งานประกอบเลี้ยง 
- บริการทั่วไป 
-ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนอืจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสัง่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

นายสุทัศน์   บุดดา ต าแหน่ง นักการภารโรง มหีน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดภายในห้องผู้บรหิารและห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดหอ้งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ดูแลรักษาและท าความสะอาดหอ้งน้ าหลังใหม่   
- ซ่อมบ ารงุวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ 
- รับ – ส่งหนังสือราชการ 
- บริการถ่ายเอกสารส านักงาน 
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนอืจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสัง่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

นายประทีป  เตสะ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รบัผิดชอบหน้าที่ ดังนี้ 
- ดูแลและบ ารงุรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๘๘๐ ศรีสะเกษ 
- ดูแลและบ ารงุรักษารถจักยานยนต์ ทะเบียน ขธค ๖๕๖ ศรีสะเกษ 
- ดูแลรักษาความสะอาดสถานทีโ่รงจอดรถทิศตะวันออกและบรเิวณรอบโรงจอดรถ 
- รับ – ส่งหนังสือราชการ 
-ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนอืจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสัง่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
 

นายเมธี  ศรปัญญา ต าแหน่ง ยาม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
-ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอยู่ยามเฝูาสถานที ่  
-ดูแลรับผิดชอบทรัพยส์ินของทางราชการ และความเรียบรอ้ยในบรเิวณสถานที่ดังกล่าว  
-งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัตงิานตามทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย  
-ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน      
  ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่     
 ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 

        งานธุรการ  อยู่ในการก ากับดูแลและความรบัผิดชอบของ   นายวุฒิชัย  บัวเกษ  ต าแหน่ง                    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ นายอานุภาพ เช้ือทอง ต าแหน่ง              
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่และรับผิดชอบก ากับดูแล                         

- ด้านธุรการ งานสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ์ ของ อบต. 



-๔- 
 

- โต้ตอบ และงานพิมพห์นังสือราชการทั่วไป 
- บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์
- รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
- การจัดท าฎีกา ส านักงานปลัด อบต. 
- รับ - ส่งหนังสือราชการ 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา โดยมีพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย ดังนี้ 
 

นายสายัณต์  ดวงนิล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   มีหน้าที่และรบัผิดชอบ ดังนี้ 
- ด้านธุรการ งานสารบรรณ  
- การจัดท าฎีกา งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฎีกาฝุายบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
-โต้ตอบ และงานพมิพ์หนงัสือราชการทั่วไป รับ – ส่งหนังสอืราชการ  
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน      
  ให้ พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดย 
  ไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนกังานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา  
          

           งานบริหารงานบุคคล    อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ   นายสุบรรณ  ศรีกุล 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร เลขที่ต าแหนง่   ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ และนางสาวกลัยา  เหล่าราช
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าทีร่ับผิดชอบดังนี้ 

 - งานการเจ้าหน้าที ่
- บรรจุแตง่ตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
- สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลอืก 

          - การบันทึกทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติผูบ้รหิาร สมาชิก สภา อบต.พนกังานและพนักงานจ้าง 
- จัดท าโครงการ/กิจกรรม ปรับปรงุประสทิธิภาพในการบรหิารงานบุคคล 

                     - ประเมินผลการปฏิบัตงิานประจ าปี 
- ขออนุมัติการปรบัปรุงต าแหน่งและอัตราก าลงั 

- พัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรบั
ทุนการศึกษา 

- สวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
- บันทึกการลาต่างๆ พักผ่อนประจ าเดือนและการลาอื่น ๆ รวมทั้งสรปุวันลาประจ าเดือน/ปี 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

         งานส่งเสริมการท่องเท่ียว อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ   นายสุบรรณ  ศรีกุล 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร เลขที่ต าแหนง่  ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ นางสาวมลฤดี  พันธ์ดี ต าแหน่ง 
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ และนางสาวกลัยา  เหล่าราช ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าทีร่ับผิดชอบดังนี้ 
            - มีหน้าทีร่ับผิดชอบงาน เสนอปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
            - งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
            - งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 



-๕- 
           - งานระบบข้อมลูเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของต าบล 
            - งานสนับสนุนการจัดท าแผนการท่องเที่ยวอ าเภอ จังหวัด  
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  

 

                งานนโยบายและแผน   อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นายสมณัฌศักดิ์  สังขาว  
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขทีต่ าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ และนายวุฒิชัย บัวเกษ              
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบงานดงันี ้

- รวบรวมวิเคราะห ์และใหบ้รกิารข้อมลูสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้การวางแผนและการประเมินผล
ตามแผนทุกระดับ 

- จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพจิารณาวางแผนของ อบต.กล้วยกว้าง และหน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- วิเคราะห ์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตต าบลและความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภค 

- วิเคราะห์และคาดคะเน รายได-้รายจ่าย ของอบต.กล้วยกว้าง ในอนาคต 
- จัดเตรียม และเรียบเรียงแผนพัฒนาการก าหนดเค้าโครงของแผนพฒันา ระยะปานกลางและแผน

ประจ าป ี
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพือ่สนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
- ประสานงานกับหน่วยงานในเขต อบต.กล้วยกว้าง และหนว่ยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภค

การ เขต อบต.กล้วยกว้าง และหน่วยงานใกลเ้คียง เกี่ยวกับการวางแผนพฒันาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล
งานตามแผน 

- ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบรหิารและ การปฏิบัติงานของ อบต.
กล้วยกว้าง รวมทัง้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรงุ และพฒันาในเรือ่งดังกล่าวใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

- ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขต อบต.
กล้วยกว้าง 

- ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนพฒันา อบต.กล้วยกว้าง 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 
- จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัตงิานประจ าปีใหห้นว่ยงานต่างๆ ทราบและด าเนินการ 
- จัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
- โอนเปลี่ยนแปลง แก้ไขงบประมาณรายจ่าย 
- บันทึกข้อมูลในระบบ e-plan แผนพัฒนา และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และลงระบบอื่นๆ 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 

  งานกฎหมายและคดี  อยู่ในการก ากบัดูแลและความรับผิดชอบของ นายธวัชชัย  เมืองจันทร์  
ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑ และมีนายวุฒิชัย  บัวเกษ  ต าแหน่ง                    
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ และ นางสาวกัลยา  เหล่าราช ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

- ให้ค าปรึกษาและความเห็นด้านกฎหมาย  ให้ค าปรึกษา ตอบข้อหารือทางกฎหมาย  วินิจฉัย  
ตีความทางกฎหมาย  ปรบัปรุงแก้ไข ข้อบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศ  ข้อบังคับต่างๆ ตามแนวทางในการปฏิบัติตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อผูบ้ังคับบัญชา 

 



-๖- 
 

- จัดท าสัญญาและบรหิารสัญญา  ร่าง พจิารณา  ตรวจแก้ไข  และตรวจสอบสญัญาทีอ่งค์การ
บรหิารส่วนต าบลกล้วยกว้างได้ท าข้ึนกบัเอกชน  ตลอดถึงให้บริการจัดท าสัญญาให้กบัประชาชนที่มารบับริการ 

- วินัย  อุทธรณ์   ร้องทุกข์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และด าเนินการทางวินัยของลูกจ้าง   พนักงาน
ส่วนต าบล และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   การให้ค าปรึกษา  แนะน า ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคับ 
เกี่ยวกับการสอบสวน   การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอทุธรณ์และการร้องทุกข์ของลูกจ้าง  
พนักงานส่วนต าบลและข้าราชการท้องถ่ิน   การสบืสวนสอบสวนทางวินัย  การตรวจสอบส านวนการสืบสวนสอบสวน
ทางวินัย   การพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษ  เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบญัชา แล้วแต่กรณี 

- ร้องเรียน   ร้องทุกข์  และการอุทธรณ์    ให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  โดยด าเนินการ
ตรวจสอบส านวนข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน    ร้องทกุข์เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน  และรวมตลอดทัง้ลกูจ้างของท้องถ่ิน  ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่   
พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว   และมีหน้าที่ในการจัดท าส านวนการสอบสวน  การไต่สวน  ส านวนการสอบสวนกรณี
ที่มีการร้องเรียน  ร้องทกุข์ของการปฏิบัติงานของผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนท้องถ่ิน  และ
รวมตลอดทั้งลูกจ้างของทอ้งถ่ิน 

- เผยแพร่และให้ความรูท้างกฎหมาย  ในการอบรมและเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในต าบล
กล้วยกว้าง  ได้แก่ผู้บรหิาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล  ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนในต าบลกล้วยกว้างตลอดจนผู้
ที่สนใจ   เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทีม่ีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และสามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- การด าเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนญูหรือคดีอื่น ด าเนินการ
รวบรวมข้อเทจ็จริง  ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน  หรือเพือ่ท าค าฟูอง  ค าให้การ  ค าอุทธรณ์  หรือฎีกา  และรวมถึง
เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐในการด าเนินการทางอรรถคดแีละเพือ่ติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการ 

- ระงบัข้อพิพาท  วิเคราะห์ปญัหาข้อเทจ็จริง  ข้อกฎหมายและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อน าเสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณาไกลเกลี่ยประเด็นพิพาท หรอืประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน
กับเอกชน  หรือหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น  หรือเอกชนกบัเอกชนในชุมชนกรณีมีข้อพิพาทเพื่อสร้างความปกตสิุขแก่
ชุมชน 

-  งานควบคุมภายใน แจ้งส่วนราชการ ในการด าเนินการควบคุมภายในให้ทันตามก าหนดเวลา 
ตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการรวบรวม จัดท าเป็นรปูเลม่เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 
 

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อยู่ในการก ากบัดูแลและความรับผิดชอบของ                       
จ่าเอกสุนัน  สุริยะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหนง่  ๕๕-๓-๐๑-
๔๘๐๕-๐๐๑ โดยมี   นายอานุภาพ เช้ือทอง ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๑-
๔๑๐๑-๐๐๒  เป็นผู้ช่วย  และมีพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

- งานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในด้านภัยพิบัติต่างๆ 
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- ปูองกันและระงบัอัคคีภัย 
- วิเคราะห์และพจิารณา ท าความเห็น สรปุ รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและ

ระเบียบเกี่ยวกับการปูองกันและระงบัอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯ 
 



-๗- 
 

- ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทาและระงับ
สาธารณภัยต่างๆ 

- จัดท าแผนปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
- ฝึกซอ้มและด าเนินการตามแผนปูองกันฯ 
- เกี่ยวกับวิทยสุื่อสาร 
- การฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ธุรการทั่วไปของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดระเบียบและความมั่นคง 
- รักษาความสงบเรียบร้อย 
- การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
มอบหมายให้พนกังานจ้างรบัผิดชอบงานปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เพิม่เติมดงันี้                           
นายสายัณต์  ดวงนิล   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบงาน ดังนี้   
- จัดท าฎีกา เกี่ยวกับงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- ดูแลและบ ารงุรักษารถยนต์ (๑๖๖๙) ทะเบียน บน ๒๒๕๔ ศรีสะเกษ 
- จัดท าค าสัง่เวรยาม ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ จัดท าค าสั่งเวรยาม กู้ชีพ (๑๖๖๙) 
- ช่วยก ากับดูแล อปพร. และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย  
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้ พนักงานจ้างปฏิบัตเิป็นพเิศษนอกเหนือจากขอบเขตหนา้ที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่
ต้อง แก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                     - อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ังคับบัญชา   
 

นายชนาสิน  แก้วยอดลา ต าแหน่ง พนักงานขับบรรทุกน้ า มีหน้าทีร่ับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้ 
- ดูแลและบ ารงุรักษารถยนต์ ทะเบียน บย ๖๘๖๖ ศรีสะเกษ 
- ดูแลและบ ารงุรักษาวิทยสุื่อสารที่ใช้ในงาน 
- ช่วยดับเพลงิเมือ่เกิดเหตุอัคคีภัย 
- ดูแลรักษาความสะอาดสถานทีโ่รงจอดรถทิศตะวันตกและบริเวณรอบๆโรงจอดรถ 
- ซ่อมบ ารงุวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆ 
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล อาจมีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนอืจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ได้โดยไม่
ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสัง่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
 

งานอนามัยสิ่งและแวดล้อม  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ ว่าที่ร้อยตรี  
ทศพล  โพธ์ิงาม ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑     โดยมี     
นางสาวมลฤดี  พันธ์ดี ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ และมี นางสาววิจิตรา 
ยอดสีมา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข, นายชนาสิน  แก้วยอดลา ต าแหน่ง พนักงานขับบรรทุกน้ า,            
นายเสรี  ทุนภิรมย์  ต าแหน่ง คนสวน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

- ประสานงานในด้านพฒันาและ ปรบัปรุงงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- ประสานงานการอาชีวอนามัยการสง่เสรมิสุขภาพการควบคุมปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  



-๘-                                        
- จัดให้บริการเผยแพร่ความรู ้การพฒันาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
- การควบคุม ดูแล รายงานด้านสิ่งแวดลอ้ม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ 
- การจัดการขยะมูลฝอย การบรหิารจัดการขยะอันตรายในชุมชน  
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

                                  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางพจมาน  พิมพสิาร   ต าแหน่ง  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๑-๐๐๑  โดยมี นางสาววรัญญา  ยอดสาย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน, นางสาววิจิตรา ยอดสมีา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ                    
นางจันเพ็ญ   ทุนภิรมย์  ต าแหน่ง คนครัว  เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่และรบัผิดชอบ  ดังนี้ 

- ส ารวจและจัดท าบญัชีผูสู้งอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผูปุ้วยและผู้ดอ้ยโอกาส 
- ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการพฒันาชุมชน 
- ด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาล 
- ประสานงานและร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าบริการข้ันพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
- จัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
- ด้านการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใหก้ับเยาวชนในชุมชน 
- ถ่ายโอนภารกิจ ด้านการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพทิักษ์เดก็ 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผูสู้งอายุ, กรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการ 
- การจัดท าฎีกา ตามงานที่ได้รบัมอบหมาย 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 

งานสังคมสงเคราะห์  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นางพจมาน  พิมพสิาร      
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาววิจิตรา ยอดสีมา 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานสาธารณสุข และนางสาววรัญญา  ยอดสาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็น
ผู้ช่วย มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้

- สังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติต่างๆ 
- สวัสดิการเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส 
- งานกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดบัต าบล 
- ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 
 

  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางพจมาน  พิมพสิาร   ต าแหน่ง  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๑-๐๐๑ โดยมี นางสาววิจิตรา ยอดสมีา ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข, นางสาววรญัญา  ยอดสาย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนางจันเพ็ญ               
ทุนภิรมย์  ต าแหน่ง คนครัว  เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และรบัผิดชอบ  ดังนี้   
  - การฝึกอบรมอาชีพ 
  - ส่งเสริมพฒันาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  - ส่งเสริมทุนกลุม่อาชีพด าเนินการ 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
 



 
-๙- 

  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ นางสาวมลฤดี  พันธ์ดี ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร  เลขที่
ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ โดยมี นายธีรศักดิ์  บัววงค์ ต าแหน่ง คนงานเกษตร ,นายชนาสิน  แก้วยอดลา 
ต าแหน่ง พนักงานขับบรรทกุน้ า เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี้ 
  - ส่งเสริมด้านวิชาการเกษตร 

- ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
- งานศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
- ส่งเสริมการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรงุดิน การปอูงกันและก าจัดศัตรูพืช 
- อบรมให้ความรูท้างด้านเกษตร การควบคุมการใช้สารเคม ี
- ดูแลแปลงสาธิตเฉลิมพระเกียรต ิสวนเกษตรและสวนสาธารณะตามพื้นที่ อบต.ดูแล 
- งานลงทะเบียน และฉีดวัคซีนใหก้ับสุนัข-แมว  
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา                         

 
                    งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในการก ากบัดูแลและความรบัผิดชอบของ นายธวัชชัย  
เมืองจันทร์  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ   เลขที่ต าแหน่ง   ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี ้
  - มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตรวจสอบ ช่วยเหลอืและกลั่นกรองเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงาน
และการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบท้องถ่ิน   กิจการการด าเนินการเกี่ยวกับงานกิจการสภาท้องถ่ิน  มีหน้าทีก่ ากับ
ดูแล ช่วยเหลือเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  การก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถ่ิน   การจัดระเบียบวาระ
ของสภาท้องถ่ิน  การประชุมสภาท้องถ่ิน  การควบคุมการประชุมสภาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมาย   
ตลอดจนการวินิจฉัยตีความการพ้นต าแหน่งของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  การหารือข้อกฎหมาย  ระเบียบ
เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 

          งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  อยู่ในการก ากบัดูแลและความรบัผิดชอบของ              
ว่าที่ร้อยตรี ทศพล  โพธ์ิงาม ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑     
โดยมีนางสาวพทัธนันท์  จันทรล์ะออ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-
๐๐๑ และมีนางสาววิจิตรา ยอดสมีา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานสาธารณสุข เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และรบัผิดชอบงาน
ดังนี้           

- ด้านธุรการ งานสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ์ ของกองทุน สปสช. 
- บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร ์

                     - เตรียมข้อมูลความพร้อม สนบัสนุนการปฏิบัติงานของการด าเนินงานกองทุน สปสช. 
  - รวบรวมเอกสาร โครงการ/กจิกรรม ที่ด าเนินการเพื่อตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 

- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบัญชา 
 

 
 
 
 



-๑๐- 
 

กองคลัง 
  มอบหมายให้  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นางกณัฏฐรินทร์  เสียงล้ า  ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการกองคลัง  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  มีหน้าที่รับผิดชอบงานประจ าทั่วไป   ของกองคลัง   
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล      ซึ่งประกอบด้วย    ฝุายบริหารงานคลัง   
ฝุายพัฒนารายได้    ฝุายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตลอดจนการจัดระบบการสารบรรณสถิติข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองคลังทั้งหมด และในกรณีที่
ผู้อ านวยการกองคลังไม่อยู่หรือมิอาจปฏิบัติราชการได้  ให้พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๑  นางสาวสุพรรณี  วงค์ค าจันทร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
ล าดับที่ ๒  นายวิเชียร  ศรีสุวรรณ์          ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ล าดับที่ ๓  นางสาวพัชนี  สุวรรณทา       ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 โดยกองคลัง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 
 

งานการเงิน    อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นางสาวสุพรรณี  วงค์ค าจันทร์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เลขที่ต าแหนง่  ๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ นางสาวพัชนี  สุวรรณทา ต าแหน่ง             
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑  โดยมี น.ส.เบญจพร  ศรีธนต์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี้ 

- จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการเกบ็รกัษาเงิน,คณะกรรมการรบั-ส่งเงิน,คณะกรรมการตรวจสอบ
การรบัเงินประจ าวัน 

- ตรวจสอบการรบัเงินรายได้จากงานพฒันาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งเงินและใบสรปุ  ใบน าส่ง
เงินให้ตรงกบัใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน 

- ตรวจสอบเงินโอนฯ ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,เงิน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมที่ดิน,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าภาคหลวงแร,่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่โอนผ่าน
ธนาคาร 

- โอนเงินเดือนพนกังานผ่านธนาคาร 
- จัดท าฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิกและน าส่งให้งานควบคุมงบประมาณ

ตัดยอดเงินงบประมาณ 
- น าฎีกาที่งานการเงินและบญัชี ตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลกัฐานต่างๆ) 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่,ลายมอืช่ือ,ในใบเสรจ็รบัเงิน,ใบส าคัญรบัเงิน

หรือหลกัฐานการจ่ายเงิน ใบแจง้หนี ้ใบส่งของ ต้องประทบัตราตรวจถูกต้อง 
- จัดท าฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ให้

ครบถ้วน 
  - ด าเนินการเบกิตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนมุัติจัดท ารายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 
  - รับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ตามใบน าสง่เงินและใบสรปุใบน าส่งเงินให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทัง้ จัดสง่ใบน าส่งเงินใหง้านการเงินและบญัชีลงบัญชี 
  - รับเงินจัดสรรจากทอ้งถ่ินจงัหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,ค่าอาหารเสริม (นม)ค่าอาหาร

กลางวัน, ค่าเบี้ยยังชีพ 
  - น าส่งเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินประกันสงัคม, เงินกู้สวัสดกิารต่างๆ 

  - น าส่งเงินสมทบกองทุน กบท. 



-๑๑- 
  - การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค ลงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน จัดท าส าเนาคู่ฉบับและ ตัวจรงิ

ให้เกบ็ไว้กับฎีกาเบิกเงิน ส าเนาแยกแฟูมไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผูม้ีสทิธิรับเงินตามเช็คมารบัโดยเร็ว
ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน หลงัจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรอืด าเนินการออกไปจ่ายใหเ้สร็จสิ้นโดยเร็ว 

  - การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,ค่าเช่าบ้าน, ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินส ารองจ่าย, ค่า              
เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน ๕ วันท าการ หลงัจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง/ฝุายต่างๆ   
  - การจัดท าบญัชีเงินสดรบัและทะเบียนเงินรายรับ 

  - ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่ได้รบัการจัดสรร น ามาลงบัญชีเงินสดรับ(กรณีออกใบเสรจ็รบัเงิน) น า
ใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรบัเงินโอนต่างๆ) แล้วน ามาลงทะเบียนเงินรายรบั 

  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
   

งานบัญชี    อยู่ในการก ากับดูแลและความรบัผิดชอบ นางสาวพัชนี  สุวรรณทา   ต าแหน่ง                    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ โดยมี น.ส.เบญจพร  ศรีธนต์ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  - การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มกีารรับ-จ่ายจรงิ และเสนอให้คณะกรรมการ             
เก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

  - รายงานการรบัจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ/เงินถ่ายโอน/เลือกท าตามแบบภายใน
ก าหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ 
  - จัดท าทะเบียนคุมรายรับ รายจ่าย  เงินค้ าประกัน  เงินสะสม เงินส่วนลดต่างๆ 
  - จัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครัง้ที่มกีารรับเงิน 
  - จัดท ารายงานประจ าเดือน 
  - จัดท างบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อยู่ในการก ากบัดูแลและความรับผิดชอบของ นางสาวสพุรรณี                     
วงค์ค าจันทร์   ต าแหน่ง   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ นางสาวพัชนี  
สุวรรณทา   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ และมี                  
น.ส.วิชุดา   ยอดค าตัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  - จัดเกบ็รายได้ที่ อบต.กล้วยกว้างจัดเก็บเอง และเงินโอนทกุประเภท รับเงินรายได้ออก
ใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง น าใบส่งเงินสรปุฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอน 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้รายการรายละเอียดต่างๆของผู้มาช าระค่าภาษีทุกประเภทกบั
ทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกตอ้งครบถ้วนและท าให้เป็นปจัจบุันมีการจ าหน่ายช่ือลูกหนี้ ลงเลม่ที ่เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และ
วันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งทีม่ีการรับเงิน 
  - ประเมินจัดเกบ็รายได้และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี,จัดท ารายละเอียดแบ่ง 
โซนบล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป ี

  - จ าหน่ายช่ือลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเกบ็รายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง 
  - จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน, ภาษีบ ารุงท้องที,่ ภาษีปูาย กิจการ
ค้าที่น่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  - เรง่รัดจัดเกบ็และตรวจสอบภาษีประจ าเดือน พร้อมทัง้รายงานหนี้ค้างช าระ 
  - จัดท าทะเบียน ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 



 

-๑๒- 
 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ นายวิเชียร  ศรีสุวรรณ์   
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพสัดุปฏิบัตงิาน เลขที่ต าแหน่ง ๕๕-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ โดยมี  นายธีระ สังข์ขาว  ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสัดุ  เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดังนี้ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
  - จัดท าแผนการจัดหาพสัดุประจ าป ี
  - จัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และข้ันตอนต่างๆ ตามระเบียบพสัด ุ
  - จัดท าบญัชีรบัจ่ายพสัด,ุทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหสัที่ตัวครุภัณฑ์ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุทีเ่สื่อมสภาพและสญูหาย 
  - ควบคุมการใช้รถยนต ์จักรยานยนต์ และจัดท าแบบอนุญาตการใช้รถยนต ์
  - รายงานผลการตรวจสอบพสัดุ ประจ าปีให้หน่วยงานผูร้ับผดิชอบ 
  - รายงานผลการจัดหาพสัดุ ประจ าปีให้หน่วยงานผูร้ับผิดชอบ 
  - ควบคุมการเบิกจ่ายเช้ือเพลงิ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
                     - ลงข้อมลูในเว็บไซต์ การด าเนินงานของกองคลัง 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

 

 
กองช่าง 

  มอบหมายให้  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นายธนัชกฤศ  บ ารุงธนรัชต์    
ผู้อ านวยการกองช่าง เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม การบริหารงานช่าง การ
ตรวจสอบแบบแปลน การจัดท าควบคุมพิจารณากลั่นกรองงานโยธา และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  โดย
ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองช่างทัง้หมด และในกรณีที่ผู้อ านวยการกองช่างไม่อยู่หรือมิอาจปฏิบัติราชการได้  ให้
พนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๑  นายสนิท  ศรีหวาด        ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ ๒  นายสมณัฌศักดิ์  สังขาว  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

โดยกองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 
 

  งานก่อสร้าง    อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ นายสนิท  ศรีหวาด ต าแหน่ง นายช่าง
โยธาปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  โดยมี  นายดิเรก  แก้วจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา 
นายอิทธิพล  บัวบาล  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา, นายจรูญ  พงษ์ศรีดา ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ  ดังนี ้
  - ก่อสร้างและบรูณะถนน 
  - ก่อสร้าง สะพาน เข่ือนทดน้ า ฝายกั้นน้ า 
  - จัดท าข้อมูลก่อสร้าง 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

  งานออกแบบและควบคุมอาคาร อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ นายสนทิ  ศรีหวาด 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  โดยมี นายดิเรก  แก้วจันทร์ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา, นายพุทธชาติ ปูองชาลี ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ และนายอิทธิพล บัวบาล ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นายช่างไฟฟูา เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี้ 



 
-๑๓- 

  - งานด้านวิศวกรรม 
  - ประเมินราคา 
  - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
  - ออกแบบและบรกิารข้อมลูการก่อสร้าง 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

งานประสานสาธารณูปโภค     อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นายสนิท  ศรีหวาด 
ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ โดยมี นายดิเรก  แก้วจันทร์ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา, นายพุทธชาติ ปูองชาลี ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ, นายอิทธิพล  บัวบาล ต าแหนง่ ผู้ช่วยนาย
ช่างไฟฟูา  นายนิกร ยอดงาม  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา, นายจรญู  พงษ์ศรีดา ต าแหน่ง คนงานทั่วไป,                
นายพรชัย  แพทย์นาดี ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า เปน็ผู้ช่วย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ไฟฟูาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกจิการประปา งานประปา 

  - การระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การบ ารงุรกัษาคูคลองท่อระบายน้ า ท าการส ารวจพื้นที่และ
โครงการปูองกันน้ าท่วมขงั 

          - การจัดท าแผนโครงการบ ารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ าและ
แผนการดูแลบ ารุงรักษาเครือ่งจกัร เครื่องสูบน้ า อุปกรณ์เกีย่วกับการระบายน้ าให้มีความพรอ้มทีจ่ะใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดต้ังงบประมาณ   ขุดลอกคู
คลอง คูน้ า สร้างเข่ือน สร้างท านบ  เป็นต้น 
  - การเตรียมงานในการจัดสถานทีง่านประเพณีต่าง ๆในพื้นที่ต าบลกล้วยกว้าง 

- ควบคุมดูแลและบ ารงุรกัษารถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๙๐๓๗ ศรีสะเกษ  
- งานประสานงานการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ อบต.ด าเนินการ 

  - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ังคับบญัชา 
 

  งานผังเมือง    อยู่ในการก ากับดูแลและความรบัผิดชอบของ   นายสนิท  ศรีหวาด ต าแหน่ง นาย
ช่างโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑  โดยมี นายดิเรก  แก้วจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา, นายพุทธชาติ ปูองชาลี ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ และนายอิทธิพล  บัวบาล ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา  
นายนิกร ยอดงาม  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบ  ดังนี้ 
  - ส ารวจและจัดท าแผนที ่
  - วางผังและพฒันาเมอืง 
  - ควบคุมการผังเมือง 
  - จัดรูปที่ดินและการฟื้นฟูเมือง 
  - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

          งานธุรการ  อยู่ในการก ากับดูแลและความรบัผิดชอบของ   นายธนัชกฤศ  บ ารุงธนรัชต์   
ผู้อ านวยการกองช่าง  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑  โดยมี นางสาวสิวพร  วงค์ขึง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ    มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี ้

- ด้านธุรการ งานสารบรรณ  โต้ตอบ และงานพมิพ์หนงัสอืราชการทั่วไปของกองช่าง 
- การลงระบบในความรับผิดชอบของกองช่าง 
- อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 



-๑๔- 
 

กองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 

 มอบหมายให้  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นายทวี  รักษา  ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม   เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  โดยมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา  
ประกอบด้วย  การจัดการศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  การจัด
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเยาวชน ตลอดจนการรวบรวมผลงานการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่
สังกัดต่างๆ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและงานอื่นๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตลอดจนงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ฝุายสังคมสงเคราะห์  
ฝุายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  และฝุายส่งเสริมการเกษตร มอบหมายงาน ประเมินผลให้การศึกษา  แนะน าการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  และบังคับบัญชาพนักงานจ้างที่สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และใน
กรณีที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่อยู่หรือมิอาจปฏิบัติราชการได้  ให้พนักงานส่วนต าบล
รักษาราชการแทน ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ๑  นางสาวพัทธนันท์ จันทร์ละออ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ล าดับที่ ๒  นางอุทัย  ศรีธนต์                 ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม   
ล าดับที่ ๓  นางวิทูรย์  วิเศษชาติ             ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ 
ล าดับที่ ๔  นางเด่นนภา  ปุญญา             ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง   
 

   โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้ 
 

                   งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ นางสาวพัทธนันท์            
จันทร์ละออ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ    เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑   มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา  ก าหนดจุดมุ่งหมายการท างาน งานข้อมูลทางการศึกษา  ติดต่อประสานงาน การพิจารณาแผนอัตราก าลัง 
เจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา การวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม งาน ตรวจสอบ ให้
ค าปรึกษาแนะน าติดตามประเมินผล งานส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การวิเคราะห์การวิจัย 
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแนะแนว  การวัดผลการประเมินผลการศึกษาการสรา้งพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ  การ
พัฒนาต าราเรียน    การวางแผนการศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริม
การศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน จัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพตลอดจนการ
เขียนบทความ จัดท าวารสารหรือเอกสารต่างๆและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของฝุายการศึกษาท้องถ่ินประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  รวมถึงการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่นๆรวมถึงการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ตามกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในการก ากบัดูแลและความรบัผดิชอบของ นางสาวพัทธนันท์  จันทรล์ะออ  
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  เลขที่ต าแหนง่  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑  โดยมี 
                    นางอุทัย  ศรีธนต์  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านไพรพะยอม  เลขที่ต าแหน่ง              
๓๓-๒-๐๓๐๕   โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
ได้แก่ งานบุคลากร และการบรหิารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
งานการมสี่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้



-๑๕- 
   ๑) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
   ๔) จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เล็ก รวมถงึประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสง่เสรมิสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ให้มกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ประสานความร่วมมอืกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพฒันาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   ๖) เป็นผู้แทนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
   ๗) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู  ครูผู้ดูแลเดก็ และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเดก็ ตลอดจนบุคลากาอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๘) จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
   ๙) ปฏิบัตงิานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และหรือที่ได้รบัมอบหมาย 
 

                        นางวิทูรย์  วิเศษชาติ  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านขามใหญ่ เลขที่ต าแหน่ง 
๓๓-๒-๐๓๐๖ โดยให้ปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก    รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
ได้แก่ งานบุคลากร และการบรหิารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
งานการมสี่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   ๑) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถงึการด าเนินงานในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสง่เสริมและพฒันาศูนย์เด็กเลก็ทุกด้านอย่างต่อเนือ่ง 
   ๓) จัดท าและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
   ๔) จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เล็ก รวมถงึประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสง่เสรมิสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ประสานความร่วมมอืกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพฒันาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   ๖) เป็นผู้แทนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวัย 
   ๗) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรูข้องครู  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเดก็ ตลอดจนบุคลากาอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๘) จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
   ๙) ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และหรือที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 



 

-๑๖- 
นางเด่นนภา  ปุญญา ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านกล้วยกว้าง  เลขที่ต าแหน่ง 

๓๓-๒-๐๘๓๑ โดยให้ปฏิบัตหิน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
ได้แก่ งานบุคลากร และการบรหิารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

งานการมสี่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ และงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
   ๑) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 
   ๔) จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
   ๕) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   ๖) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๗) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครู  ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนบุคลากาอื่นๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๘) จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
   ๙) ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง และหรือที่ได้รบัมอบหมาย 

 

          นางฐาปนิต  ยอดเกษศิริ       ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านไพรพะยอม  
                                               เลขที่ต าแหน่ง ๓๓-๒-๐๘๓๐  

  นางสาวทองสัน  อสิพงษ์       ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ 
           เลขที่ต าแหน่ง ๓๓-๒-๐๘๓๒  
  นางสาวนริศรา  ขุนพลอย     ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกล้วยกว้าง 

         เลขที่ต าแหน่ง ๓๓-๒-๐๘๒๙ 
          นางสาวรมิตา  ศรปัญญา      ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านไพรพะยอม                               

นางสาวสุปราณี  โพธิ์งาม      ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกล้วยกว้าง 
  นางสมรัก  ศรีวัง       ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง 
  นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ    ต าแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ 

นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์แก้ว  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ 
 

 

 เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และรบัผิดชอบ ดังนี ้
   - ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
   - วิชาการและส่งเสริมพฒันาการเด็กและสตรี 
   - กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



-๑๗- 
   - ติดตามและประเมินผล 
   - ดูแลด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
   - จัดท าแผนการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ทีร่ับผดิชอบ 
   - จัดท ารายงานสถิตินักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

   - จัดท าแผนงานด้านโภชนาการและนันทนาการ 
   - จัดท าเอกสารการจัดช้ือจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 
 

นายประณัย  แคว้นคอนฉิม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ด้านธุรการ งานสารบรรณ 
- งานประชาสัมพันธ์ ของ อบต. 
- โต้ตอบ และงานพิมพห์นังสือราชการทั่วไป รับ – ส่งหนังสอืราชการ  
- บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร/์ลงข้อมลูในเว็บไซด์ อบต. 
- รับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
- ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบรหิารส่วนต าบล อาจมีค าสั่ง

มอบหมายงาน ให้พนกังานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ก าหนดไว้ได้โดย ไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

                      - อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดร้ับมอบหมายจากผูบ้ังคับบญัชา 
นายพันธวิทย์  แพทย์มด ต าแหน่ง นักการภารโรง มหีน้าทีร่ับผิดชอบ ดังนี ้
           - ดูแลรักษาและท าความสะอาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้สามแห่ง 
           - ดูแลรักษาและท าความสะอาดบรเิวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ทั้งสามแห่ง 
           - ดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้สามแห่ง   
           - ซ่อมบ ารุงวัสดอุุปกรณ์ และครุภัณฑส์ านักงานต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - รับ – ส่งหนังสือราชการ การจัดสถานที่อาคาร ของศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก 
           - ในกรณีจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีค าสั่ง
มอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบที่
ก าหนดไว้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามค าสัง่ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  
          - อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา 

                 งานศูนย์กีฬาประจ าต าบล อยู่ในการก ากบัดูแลและความรับผิดชอบของ นางสาวพัทธนันท์              
จันทรล์ะออ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขทีต่ าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ โดยมี นายประณัย  
แคว้นคอนฉิม ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเดก็ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านขามใหญ่ เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่และรบัผิดชอบ ดังนี ้

- งานส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันาการกีฬา 
   - งานดูแลและบ ารงุรกัษาสนามกีฬาและศูนย์กีฬาประจ าต าบล และประจ าหมู่บ้าน 
   - งานบรหิารโครงการฝึกสอน ฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจงัหวัด 
   - งานควบคุมและให้บริการอปุกรณ์กีฬา 



-๑๘- 
- งานศูนย์เยาวชนประจ าต าบลและหมูบ่้าน 

   - งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 
   - อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ังคับบญัชา  

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

  มอบหมายให้ นายทวี  รักษา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เลขที่
ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  รักษาราชการแทน ปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายใน งานวางระบบตรวจสอบภายในตามแบบส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  และ
แนะน าการปฏิบัตงิานแก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
  งานตรวจสอบภายใน  อยู่ในการก ากับดูแลและความรับผิดชอบของ  นายธวัชชัย  เมืองจันทร์  
ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  ๕๕-๓-๐๑-๓๑๐๕-๐๐๑  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 
                     - รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ตัวเลข หลกัฐานการทาสญัญา 
และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่
เกิดข้ึนจริง  
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บรหิารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสงู 
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
  - ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารงบประมาณ การเงิน การบญัชี พัสดุและทรพัย์สิน 
และการบรหิารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ด าเนินงานของแตล่ะหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมกีารใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
  - ร่วมจัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเสนอผลการ
ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะใหผู้้บริหารและหนว่ยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงานและน าไป
พัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป  
  - ร่วมตรวจสอบการใช้และเกบ็รกัษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัดและถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ  
  - ร่วมตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการกอ่หนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทัง้
เงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่
ก าหนดไว้  
  - ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ  กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อนามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด  
  - ปฏิบัติงานและสนบัสนุนอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหห้น่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรลุภารกจิที่ก าหนดไว้  

  ทั้งนี้ให้พนกังานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่ตามค าสัง่ปฏิบัตหิน้าที่และ
รับผิดชอบ  ในหน้าที่และงานทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ทางราชการและ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้    ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบงานนัน้ไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบลรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบญัชาสูงสุดของพนกังาน
ส่วนต าบล  และพนกังานจ้าง  โดยข้ึนตรงต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล    

 



-๑๙- 

               ในกรณีที่ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไมอ่ยู่หรือมิอาจปฏิบัตริาชการได้  ให้พนักงานส่วนต าบลรักษา
ราชการแทน ดังต่อไปนี ้

ล าดับที่ ๑  นายทวี  รักษา               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ล าดับที่ ๒  นายธนัชกฤศ  บ ารุงธนรัชต์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
ล าดับที่ ๓  นางกณัฏฐรินทร์  เสียงล้ า   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ล าดับที่ ๔  นายกิตติภพ  ผ่านพินิจ      ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

        ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๑   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕    เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
(นายไพบูลย์    เช้ือทอง) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกล้วยกว้าง 
 
 




