
 

 

 
 

คําส่ังสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 

   ท่ี 238  / 2563 

เรื่อง การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีภายในสํานักปลัด 
…………………………………………………….………….......... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ท่ี  237 /2563  ลง

วันท่ี  1 มิถุนายน  2563  เรื่อง การแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง น้ัน 

สํานักปลัดจึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในสํานักปลัดใหพนักงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือเปนการปรับปรุง

การปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  จึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในสํานักปลัด ดังน้ี 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล งานเลขานุการของนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล งานกิจการสภา

องคการบริหารสวนตําบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว 

งานสงเสริมการเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริม และพัฒนาอาชีพ งานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งาน

รักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริม และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

นิติการ งานคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดลอม และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง 

สํานัก หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบล เปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับ และเรงรัดการปฏิบัติราชการ ของสวน

ราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

งานบริการขอมูล สถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.  นางสาวนวรัตน    โปธาตุ   เลขท่ีตําแหนง   40-3-01-3102-001  ตําแหนง  นัก

ทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  งานบริหารท่ัวไป 

-     งานธุรการผูบริหาร และสมาชิกสภา 

(2)  งานการเจาหนาท่ี 

-     การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

-     งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลัง 

-     งานจัดตั้งสวนราชการ และการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 

-     งานการกําหนดตําแหนง และการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 

-     งานการสรรหาเก่ียวกับการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก การคดัเลือก การยาย การโอน  การรับ 

      โอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน 

-     งานบรรจุ และแตงตั้ง 

-     งานจัดทํา ควบคุมตรวจสอบ แกไข บันทึกขอมูลทะเบียนบัตรประวัต ิ

-    งานระบบสารสนเทศขอมลูบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 

-     งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



-     งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน 

-     งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน และแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

-     งานการลาทุกประเภท 

-     งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 

-     งานสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 

-     งานแผนพัฒนาบุคลากร 

-     งานฝกอบรม 

-     งานการรักษาวินัย การดาํเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการรองทุกข 

-     งานสนับสนุนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

-     งานการใหพนจากราชการ 

-     งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําวิชาการ 

(3)  งานนิติการ 

-     งานนิติกรรม และสญัญา 

-     งานคดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ 

-     งานพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณ  คําสั่งทางปกครอง และดําเนินการเก่ียวกับ 

      คดีปกครอง 

-     งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับความรับผดิทางละเมิด 

-    งานติดตาม สืบทรัพยและบังคับคดีลูกหน้ีขององคกร 

-     งานตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยของขาราชการ หรือ  พนักงาน

สวนทองถ่ิน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง 

-     งานรับเรื่องราวรองทุกข และการอุทธรณ            

-     งานพิจารณารองทุกข และการพิจารณาอุทธรณ 

(4) งานอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคคลใด 

 

2.  นางวิภาดา   ผองพันธุ  เลขท่ีตําแหนง  40-3-01-3103-001  ตําแหนง นักวิเคราะห

นโยบาย และแผนชํานาญการ ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  งานบริหารท่ัวไป 

-     งานศูนยขอมูลขาวสาร 

-     งานประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-     งานศูนยยุติธรรมตําบล 

(2)  งานยุทธศาสตร และงบประมาณ 

-     งานวิเคราะหนโยบาย และแผน 

-     งานยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล          

-     งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล          

-     งานสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน  

-     งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด         

-     งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

-     งานงบประมาณ 

-     งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององคการบรหิารสวนตําบล 

-      งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และฉบับเพ่ิมเติม 

-    งานตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงาน และโครงการ 



-     งานบริการและเผยแพรวิชาการ 

-     งานสถิติขอมูล 

-     งานสารสนเทศ 

-     งานจัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนตาํบล 

           (3) งานอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคคลใด 

 

3.  นายอัครชัย   แกวโมลี   เลขท่ีตําแหนง  40-3-01-4101-001   ตําแหนง  เจาพนักงาน

ธุรการชํานาญงาน  ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานบริหารท่ัวไป 

-     งานธุรการท่ัวไป 

-     งานสารบรรณ 

-     งานกิจการสภา 

-     งานเลือกตั้ง 

-     งานรัฐพิธี 

-     งานประชาสัมพันธ 

-     งานประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-     งานพัสดุ 

-     งานการเงิน 

-     งานอาคารสถานท่ี  

-     งานยานพาหนะ 

(2) งานอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคคลใด 

 

4.  นายปยพงษ    สมยะ   เลขท่ีตําแหนง  40-3-01-4805-001   ตําแหนง  เจาพนักงาน

ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานบริหารท่ัวไป 

-     งานรักษาความสงบเรียบรอย 

(2)  งานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

-     แผนงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 

-     งานแผนการปองกัน เฝาระวัง และแจงเตือนภัย           

-     งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัยเรงดวน           

-     งานแผนการฟนฟู และการสงเคราะหผูประสบภัย 

-     งานศูนยรับแจงเหต ุ

-     งานสํารวจแหลงธรรมชาติ และจุดติดตั้งหัวรับนํ้าดับเพลิง 

-     งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย          

-     งานตรวจสอบยานพาหนะ ปริมาณนํ้าดับเพลิง  สารเคมีดับเพลงิ และวัสดุอุปกรณตางๆ 

-     งานสนับสนุนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

-     งานจัดตั้ง และจดัประชุมคณะกรรมการศูนยชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตําบล 

(3)  งานสงเสรมิการเกษตร 

-     งานปองกัน และปราบศัตรูพืช 

(4) งานอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคคลใด 

 



5.  นายสมชาย    ใจเอิบ ( พนักงานจางตามภารกิจ ) ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เปนผูชวย

ปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  งานบริหารท่ัวไป 

-     งานธุรการท่ัวไป 

-     งานประชาสัมพันธ 

-     งานรักษาความสงบเรียบรอย 

-     งานประสานงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-     งานอาคารสถานท่ี  

-     งานยานพาหนะ (รถยนตสวนกลาง , รถจักรยานยนตสวนกลาง , รถยนตสวนกลางทุกชนิด) 

(2)  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

 

         ( ลงช่ือ ) 

( นายจิรายุทธ     หงษสิบเจ็ด ) 

หัวหนาสํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คําส่ังกองคลังองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 

   ท่ี  239  / 2563 

เรื่อง การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีภายในกองคลัง 
…………………………………………………….………….......... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ท่ี  237 /2563  ลง

วันท่ี  1 มิถุนายน  2563  เรื่อง การแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง น้ัน 

กองคลังจึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกองใหพนักงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และ

มาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือเปนการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  จึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกอง ดังน้ี 

กองคลัง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการ

พัฒนารายได งานสรุปผล สติติการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน งานการ

ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทํา หรือชวยจัดทํางบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ งานเก่ียวกับ

สถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ  งานควบคุมการเบิกจายเงิน งาน

ทํางบทดลองประจําเดือน และประจําป งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จดัจาง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ 

และทรัพยสินตางๆ งานเก่ียวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สติติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดาน

การเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และทรัพยสิน งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.  นางปณิตา   ใจยวน   เลขท่ีตําแหนง  40-3-04-3202-001  ตําแหนง   นักวิชาการ

คลังชํานาญการ ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานบริหารงานคลัง 

-     งานการจัดสรรเงินตาง ๆ  

-     งานทะเบียนคุมเงินรายได และรายจาย 

-     งานบริการขอมูลสถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การ

พัสดุ และทรัพยสิน 

(2)  งานเรงรัด และจัดเก็บรายได 

-     งานจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได 

-     งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียม 

(3)  งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 

-     งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 

(4)  งานการเงิน และบัญช ี

-     งานนําสงเงิน  

-     งานการเงิน 

(5)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 



2.  นายบรรณวัฒน   มงคล  เลขท่ีตําแหนง   40-3-04-3204-001   ตําแหนง  นักวิชาการ

พัสดุปฏิบัติงาน  ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานพัสดุ และทรัพยสิน 

-     งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา 

-     งานเก่ียวกับเงินประกันสญัญา ทุกประเภท 

-     งานจัดทําแผนการจดัซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุครุภณัฑ วัสดุ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง และทรัพยสิน

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-    งานปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณัฑ 

-     งานรวบรวมสถิติขอมูล และระบบฐานขอมลูเก่ียวกับพัสดุ ครภุัณฑ วัสดุ และทรัพยสินของ 

      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-     งานจัดทําทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขายสัญญาจาง 

-     งานขออนุมัติเบิกตัดป ขอขยายเวลาเบิกตัดป           

-     งานจัดทําหนังสือรับรองผลงาน และทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน 

-     งานควบคุมงบประมาณรายจายประจาํป 

-     งานจัดทํางบทรัพยสิน 

-     งานการคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินทุกประเภท 

(2)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานพัสดุ 

(3)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

3. นางนภาภรณ    ธนชัยเจริญกุล   เลขท่ีตําแหนง  40-3-04-4201-001  ตําแหนง  เจา

พนักงานการเงิน และบัญชีชํานาญงาน ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานบริหารงานคลัง 

-     งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณ หรือเงิน นอกงบประมาณ 

-     งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 

-     งานทะเบียนคุมเงินรายได และรายจาย 

-     งานบริการขอมูลสถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การ

พัสดุ และทรัพยสิน 

(2)  งานการเงิน และบัญช ี

-     งานการจายเงิน การรบัเงิน 

-     งานนําสงเงิน  

-     งานการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน          

-     งานการตรวจสอบใบสําคญั  ฎีกาทุกประเภท          

-     งานการจัดทําบัญชี 
-     งานการตรวจบัญชีทุกประเภท 

-     งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ 

-     งานควบคุมการเบิกจายเงิน 

-     งานทํางบทดลองประจําเดือน และประจําป   

(3)  งานพัสดุ และทรัพยสิน 

-     งานขออนุมัติเบิกตัดป ขอขยายเวลาเบิกตัดป           

 



(4)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานการเงิน 

(5)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

4. นางนรัญฎา   บุญยงค   เลขท่ีตําแหนง   40-3-04-4203-001   ตําแหนง  เจาพนักงาน

พัสดุชํานาญงาน  ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานพัสดุ และทรัพยสิน 

-     งานเก่ียวกับการจัดซื้อ จัดจาง จัดหา 

-     งานจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ ท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินทุกประเภทของ  

องคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 

-     งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ 

-     งานจัดทําแผนการจดัซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุครุภณัฑ วัสดุ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง และทรัพยสิน

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-    งานควบคุม ตรวจสอบการรับการจายพัสดุครภุณัฑใหแกสวนราชการตางๆ 

-    งานปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภณัฑ 

-     งานจําหนวยพัสดุ ครภุัณฑ 

-     งานรวบรวมสถิติขอมูล และระบบฐานขอมลูเก่ียวกับพัสดุ ครภุัณฑ วัสดุ และทรัพยสินของ 

      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-     งานจัดทําทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขายสัญญาจาง 

-     งานขออนุมัติเบิกตัดป ขอขยายเวลาเบิกตัดป           

-     งานควบคุมงบประมาณรายจายประจาํป 

-     งานจัดทํางบทรัพยสิน 

-     งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจําป 

-     งานการจําหนายพัสด ุ

-     งานจัดทําบันทึกการยืมทรัพยสิน และทะเบียนคมุการยืม 

-     งานขออนุญาตใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ 

-     งานอนุญาต และจดัทําบันทึกขอตกลงการใหหนวยงานอ่ืนใชพัสดุประเภทท่ีดิน และ

สิ่งกอสราง 

-     งานจดทะเบียน และตอรถยนตสวนกลาง 

(2)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานพัสดุ 

(3)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

5. นางสาวนันทนา    นันทะแขม  ( พนักงานจางตามภารกิจ ) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได  เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานเรงรัด และจัดเก็บรายได 

-     งานจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการพัฒนารายได 

(2)  งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 

-     งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน 

(3)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 



6.  นางสาวเฟองฟา   จันทรกระจาย  ( พนักงานจางตามภารกิจ )  ตําแหนง ผูชวยเจา

พนักงานการเงิน และบัญชี  เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานบริหารงานคลัง 

-     งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณ หรือเงิน นอกงบประมาณ 

-     งานบริการขอมูลสถิต ิชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การ

พัสดุ และทรัพยสิน 

(2)  งานการเงิน และบัญช ี

-     งานการจายเงิน การรบัเงิน 

-     งานการจัดทําบัญชี 
-     งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนๆ 

(3)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานการเงิน 

(4)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

7.  นางสาวธรัญญา   แกวโมลี  ( พนักงานจางตามภารกิจ )  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ  เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานธุรการท่ัวไป 

(2)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

 

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

 

         ( ลงช่ือ ) 

( นายรังสรรค     จินายะ ) 

ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คําส่ังกองชางองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 

   ท่ี         / 2563 

เรื่อง การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีภายในกองชาง 
…………………………………………………….………….......... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ท่ี  237 /2563  ลง

วันท่ี  1 มิถุนายน  2563  เรื่อง การแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง น้ัน 

กองชางจึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกองใหพนักงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และ

มาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือเปนการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  จึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกอง ดังน้ี 

กองชาง 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทํา

ราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสราง

พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงนํ้า งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน 

งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจการกอสราง งานจัดทํา

แผนปฏิบัติงานการกอสราง และซอมบํารุงประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุม

การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียนประวัติการใชเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษา

เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการชางสุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรถล 

งานชวยเหลือสนับสนุนการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานชวยเหลือสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเช้ือเหลิง งานบริการขอมูล สถิติ

ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 
 

1.  นายวัฒนชัย  รัตนกมลวรรณ   เลขท่ีตําแหนง  40-3-05-4701-001 ตําแหนง  นาย

ชางโยธาชํานาญงาน  ใหผูปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานแบบแผน และกอสราง 

-    งานประมาณราคา 

-    งานจัดทําราคากลาง 

-    งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ 

-    งานจัดทําทะเบียนประวัตโิครงสราง พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงนํ้า 

-    งานปรับปรุงภูมิทัศน 

-    งานตรวจสอบการกอสราง 

-    งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสราง และซอมบํารุงประจําป 

-    งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง 

(2) งานผังเมือง 

-    งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

-    งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

 



(3) งานสํารวจ และออกแบบ 

-    งานสํารวจ 

-    งานออกแบบ 

(4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

2.  นายกองเกียรติ    กันกา   เลขท่ีตําแหนง   40-3-05-4701-002  ตําแหนง  นายชาง

โยธาชํานาญงาน  เปนผูปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานแบบแผน และกอสราง 

-    งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ 

-    งานจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวัสด ุ

-    งานจัดทําทะเบียนประวัตโิครงสราง พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงนํ้า 

-    งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง และสญัญาณจราจร 

-    งานปรับปรุงภูมิทัศน 

-    งานตรวจสอบการกอสราง 

-    งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสราง และซอมบํารุงประจําป 

-    งานควบคุมการกอสราง และซอมบํารุง 

(2) งานผังเมือง 

-    งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

-    งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

(3) งานสาธารณูปโภค 

-    งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง 

(4) งานสํารวจ และออกแบบ 

-    งานสํารวจ 

-    งานออกแบบ 

(5) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

3.  นายกฤตนัย    จิตพยัคฆ  ( พนักงานจางตามภารกิจ )  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการ

ประปา  เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานสาธารณูปโภค 

-    งานเก่ียวกับการประปา 

(2) งานอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญตัิ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

4.  นายณฐภณ   รองซอ ( พนักงานจางตามภารกิจ ) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา  เปน

ผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานแบบแผน และกอสราง 

-    งานจัดทําทะเบียนประวัตโิครงสราง พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงนํ้า 

-    งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง และสญัญาณจราจร 

-    งานปรับปรุงภูมิทัศน 

-    งานตรวจสอบการกอสราง 

-    งานควบคุมการกอสราง และซอมบํารุง 

 



(2) งานผังเมือง 

-    งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

-    งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 

(3) งานสาธารณูปโภค 

-    งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสองสวาง 

(4) งานสํารวจ และออกแบบ 

-    งานสํารวจ 

-    งานออกแบบ 

(5) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

 

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

 

         ( ลงช่ือ ) 

( นายปยพงษ    มั่นคง ) 

ผูอํานวยการกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คําส่ังกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 

   ท่ี         / 2563 

เรื่อง การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีภายในกองสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม 
…………………………………………………….………….......... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ท่ี  237 /2563  ลง

วันท่ี  1  มิถุนายน  2563  เรื่อง การแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง น้ัน 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอมจึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกองใหพนักงาน อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือเปน

การปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  จึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกอง ดังน้ี 

 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

          มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะหและจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข งานสงเสริม

สุขภาพ ปองกันเฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ และโรคไมติดตอ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชนมัย

สิ่งแวดลอม งานคุมครองผูบริโภค งานใหบริการดานสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการ

ทางการแพทย งานวิเคราะหทางวิทยาศาสตร งานการแพทย งานการแพทยฉุกเฉินงานรักษาพยาบาล งานศูนยบริการ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานสงเสริมปองกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติ

ครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน และคุณภาพหนวยบริการ งานยุทธศาสตรสาธารณสุข งานกฎหมาย

สาธารณสุข งานแพทยแผนไทย งานสงเสริมสนับสนุนการแพทยแผนไทย งานกายภาพ และอาชีวบําบัด งานฟนฟูสมรรถภาพ

และจิตใจผูปวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการ และพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหาร

จัดการสิ่งปฏิกูล งานสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส งานอาสาสมัคร

สาธารณสุข งานปองกัน และบําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย งานศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห กําหนดมาตรการ และ

แผนดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม งาน

สงเสริมสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม งานจัดทํา และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม งานรณรงค และการ

ฝกอบรมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานวางแผน และจัดทําแผนดําเนินงานดานการเฝาระวัง ควบคุมมลพิษทางนํ้า อากาศ 

และเสียง งานเฝาระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพนํ้า อากาศ ของเสีย และสารอันตรายตางๆ งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือ

ใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1. นางสุดพรรษา    รัตนบุผา   เลขท่ีตําแหนง  40-3-06-2104-001  ตําแหนง  

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับตน ( นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน )  ใหปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแล และ

ใหคําแนะนํา ปรึกษา ในดานตางๆ ดังน้ี 

 1.  งานบริหารงานสาธารณสุข 

 2.  งานบริการสาธารณสุข 

 3.  งานสงเสรมิสุขภาพ 

 4.  งานปองกัน และควบคุมโรค 

 5.  งานสงเสรมิสิ่งแวดลอม 

 6.  งานจัดการมลูฝอย และสิ่งปฏิกูล 



 7.  งานรักษาความสะอาด 

 8.  งานบริหารงานท่ัวไป 

 9.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

งานเพ่ิมเติม 

(1) งานบริหารงานสาธารณสุข 

-    งานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-    งานยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-    งานกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-    งานการศึกษา คนควาวิจัย วิเคราะห และจดัทําแผนงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(2) งานบริการสาธารณสุข 

-    งานหลักประกันสุขภาพ 

(3) งานสงเสรมิสุขภาพ 

-    งานสงเสรมิสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค 

(4) งานปองกัน และควบคุมโรค 

-    งานปองกันเฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ และไมตดิตอ 

(5) งานสงเสรมิสิ่งแวดลอม 

-    งานวางแผน และจัดทําแผนดาํเนินงานเฝาระวังควบคุมมลพิษสิง่แวดลอม 

-    งานประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

(6) งานจัดการมลูฝอย และสิ่งปฏกูิล 

-    งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 

(8) งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานพัสดุ 

-    งานการเงิน 

(9) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

2.  นายบุญชู    คุณารูป   เลขท่ีตําแหนง   40-3-06-4604-001  ตําแหนง  เจาพนักงาน

สุขาภิบาลชํานาญงาน  เปนผูปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1) งานบริการสาธารณสุข 

-    งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

-    งานใหบริการดานสาธารณสุข 

-    งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ 

(2) งานสงเสรมิสุขภาพ 

-    งานสงเสรมิสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค 

-    งานสงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย 

-    งานปองกัน และบําบัดการติดสารเสพตดิ 

(3) งานปองกัน และควบคุมโรค 

-    งานปองกันเฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ และไมตดิตอ 

 

 

 



(4) งานสงเสรมิสิ่งแวดลอม 

-    งานจัดทํา และพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการ จัดการสิ่งแวดลอม 

-    งานอนุรักษ ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  เฝาระวัง และตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม 

-    งานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

-    งานรณรงคสรางจติสํานึกอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

-    งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 

-    งานสุขาภิบาลชุมชน 

-    งานอนามัยสิ่งแวดลอม 

(5) งานจัดการมลูฝอย และสิ่งปฏกูิล 

-    งานบริการ และพัฒนาระบบจัดการมลูฝอย 

(6) งานรักษาความสะอาด 

-    งานบริการรักษาความสะอาด 

(7) งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานธุรการท่ัวไป 

(8) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

 

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี   1   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

 

         ( ลงช่ือ ) 

( นางสุดพรรษา    รัตนบุผา ) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

คําส่ังกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 

   ท่ี         / 2563 

เรื่อง การแบงงาน และการมอบหมายหนาท่ีภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
…………………………………………………….………….......... 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ท่ี  237 /2563  ลง

วันท่ี  1 มิถุนายน  2563  เรื่อง การแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง น้ัน 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกองใหพนักงาน อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เพ่ือ

เปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน  จึงแบงงาน และมอบหมายหนาท่ีภายในกอง ดังน้ี 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

            มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เซน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งาน

ขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝก และสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานเครือขายทางการศึกษา งาน

ศึกษานิเทศก  งานสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการ

ศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีชองทองถ่ิน งานการกีฬา และนันทนาการ งาน

กิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือ

การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจาง สังกัดสถานศึกษา และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไมจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือ ใหคําแนะทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

และท่ีไดรับมอบหมาย 

1.  นางศศิธร    อินทรโกศล    เลขท่ีตําแหนง   40-3-01-3801-001  ตําแหนง  นักพัฒนา

ชุมชนชํานาญการ ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  งานสวัสดิการสังคม 

-     งานสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูไรท่ีพ่ึง 

ผูประสบภยัพิบัติตางๆ 

-     งานสังคมสงเคราะหเด็กและเยาวชน ผูพิการทางรางกาย และสมอง  

-     งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูกทอดท้ิง เรรอน  ไรท่ีพ่ึง ถูกทํารายรางกาย  

-     งานสงเคราะหครอบครัวท่ีประสบปญหาความ เดือดรอน และเผยแพรความรูเก่ียวกับการ

ดําเนินชีวิตในครอบครัว 

-     งานจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ 

-     งานจัดทําแผนดานการพัฒนาสังคมดานสวัสดิการสังคม และดานงานสังคมสงเคราะห 

-     งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และสังคม 

      สงเคราะหท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของประชาชน 

-     งานสงเสริมพัฒนาอาชีพ 

-     งานฝกอบรม และเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 



-     งานสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สังคมแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

-     งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก  และเยาวชนท่ีประพฤติตน ไมเหมาะสมแกวัย 

-     งานกิจการสภาเด็ก และเยาวชน 

            (2)  งานสงเสริมการทองเท่ียว 

-     งานประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

-     งานพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

  (3)  งานสงเสริมการเกษตร 

-     งานสงเสริมอาชีพเกษตรกร 

                   (4)  งานอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคคลใด 

 

2.  นางสาวสุกานดา    สุธรรม   เลขท่ีตําแหนง  40-3-08-4101-002  ตําแหนง  เจา

พนักงานธุรการชํานาญงาน ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1)  งานแผนงาน และโครงการ 

-     งานแผนงานและโครงการ    

(2)  งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-     งานการศาสนา 

-     งานบํารุง ศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(3) งานสงเสรมิกีฬา และนันทนาการ 

-     สงเสริมกีฬา และนันทนาการ 

(4)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-     งานธุรการท่ัวไป 

(5) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

3.  นางสาวนุชจรี    ศรีแกว  (พนักงานจางตามภารกิจ) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

(1)  งานสงเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

-     งานบํารุง ศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(2) งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 

-     สงเสรมิกิจกรรมเด็ก และเยาวชน 

-     งานฝก และสงเสรมิอาชีพ 

(3) งานสงเสรมิกีฬา และนันทนาการ 

-     สงเสริมกีฬา และนันทนาการ 

(4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

4.  นางภัทราพร    ใจเอิบ  พนักงานครูสวนตําบล  ตําแหนง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแล และใหคําแนะนํา ปรึกษา ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในดานตางๆ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-    งานพัฒนาการศึกษา 

-     งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-     งานบริหารงบประมาณ 



-     งานเครือขายทางการศึกษา 

(2)  งานแผนงาน และโครงการ 

-     งานแผนงานและโครงการ    

(3)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากร  ทางการศึกษา  ลูกจาง และพนักงานจาง 

     สังกัดสถานศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(4) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

5. นางเพ็ญ    สมอุน  พนักงานครูสวนตําบล  ตําแหนง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ให

ปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-    งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-    งานบริหารงบประมาณ 

-    งานขยายโอกาสทางการศึกษา 

(2)  งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานการเงิน 

(3) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

6.  นางจันทรทร   ดาวดึงษ  พนักงานครูสวนตําบล  ตําแหนง  ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

ใหปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-    งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-    งานขยายโอกาสทางการศึกษา 

(2) งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานพัสด ุ

(3) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

7.  นางสาวอรพิน    ไวทยโยธิน   พนักงานครูสวนตําบล  ตําแหนง  ครู  อันดับ ค.ศ.1  ให

ปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-     งานการศึกษาปฐมวัย 

-     งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(2) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

8.  นางสาวมุทิตา   พุมพวง (พนักงานจางตามภารกิจ) ผูมีคุณวุฒิ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแล

เด็ก  เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-     งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-     งานศึกษานิเทศก 

-     งานเครือขายทางการศึกษา 

(2) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 



 

9.  นางสาวปยณัฐ   ทองประไพ (พนักงานจางตามภารกิจ) ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  

เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-     งานบริหารวิชาการดานการศึกษา 

-     งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(2) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

10.  นางสาวดวงหทัย   แกวดวงใจ (พนักงานจางตามภารกิจ) ผูมีทักษะ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  

เปนผูชวยปฏิบัติหนาท่ี และมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) งานบริหารการศึกษา 

-    งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา 

(2) งานบริหารงานท่ัวไป 

-    งานธุรการท่ัวไป 

(3) งานอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 

 

 

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี   1    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

 

         ( ลงช่ือ ) 

( นายอําพล    โสภา ) 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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