
   
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ที่ 509/๒๕๖๓  

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสํานักปลดั 
.................................... 

 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗    
(และแก้ไข เพ่ิมเติม) พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ        
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การ
บริหารส่วนตําบล ข้อ ๙ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ ม.ท. ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี     
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและ ความรับผิดชอบของแต่ละคน
ภายในสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  

         

            มอบหมายให้ นายเชน  มีคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-00-1101-001 เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง และ
ความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐาน ตําแหน่งระบุไว้ โดยมีพนักงานส่วนตําบลและภาระหน้าที่อยู่ภายในกํากับ
ดูแล ดังนี้ สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการสังคมและงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดงให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
จังหวัดลพบุรี รวมทั้งอํานาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมาย กําหนดไว้ 

 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้มอบหมาย หัวหน้าสํานัก/กอง ที่มี ระดับการดํารง
ตําแหน่งอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 

มอบหมายให้ นางภัคจิรา  ร่มลำดวน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น)  เป็นหัวหน้า เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าและความรับผิดชอบหลักตาม
มาตรฐานตําแหน่งระบุไว้โดยมี พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างภาระหน้าที่อยู่ภายในกํากับดูแล ดังนี้ 
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๑. งานบริหารทั่วไป  

๒. งานการเจ้าหน้าที่ 

๓. งานนโยบายและแผน  

๔. งานกฎหมายและคดี  

๕ งานกิจการสภา 

6 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7. งานส่งเสริมการเกษตร  

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

๑.๑ งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ) 

มอบหมายให้ นางสาวรัชนี บุญพินิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบุไว้  และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือราชการ 
และเรื่องนําเสนอผู้บริหาร 

๒. งานบันทึกข้อมูล กรอกข้อมูล จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา  

๓. งานทะเบียนหนังสือ ทะเบียนข้อมูลข่าวสาร  

๔. งานต้อนรับ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ 

๕. งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอํานวยความ
สะดวก ในด้านต่างๆ 

๖. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  

๗. งานรัฐพิธี  

8. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  

9. งานจัดทําคําสั่ง และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล  

๑๐. งานรับผิดชอบและดูแลรักษาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๑๑. งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และการให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล  

๑2. งานขอรับและให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

๑3.งานอํานวยความสะดวกประชาชน  

๑4. งานวัสดุของสํานักงานปลัด  

๑5. งานสารนิเทศ งานระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลาง (INFO) และการสื่อสาร  

๑6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 

มอบหมายให้ นางภัคจิรา  ร่มลำดวน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)        
เป็นหัวหน้า เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งระบุไว้ มีหน้าที่และความ รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบุไว้และมีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 

๑. งานจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  

๒. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร ขอความเห็นชอบ การประเมิน การออกคําสั่ง การจัดทํา 
สัญญา 

๔. งานดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนระดับ การสอบคัดเลือกของ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง 

๕. งานเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

๖. งานทะเบียนประวัติผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

 ๗. งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  

๘. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

9. งานรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหา และพัฒนาบุคคล 

๑๐. งานรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงาน
บุคคล ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

๑๑. งานดําเนินการเก่ียวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  

๑๒. งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของบุคลากร  

๑๓. งานการจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอ่ืนๆ  

๑๔. งานระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๕. งานฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากร  

๑๖. งานการไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  

๑๗. งานบันทึกระบบศูนย์ข้อมูลบุคคลท้องถิ่นแห่งชาติ  

๑๘. งานบันทึกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

๑๙. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.3 งานนโยบายและแผน 

มอบหมายให้ นางสาวณภัสนันท์  พินิจงาม ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ 
เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-01-3103-๐๐๑   มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง    
ระบไุว้ และมีหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. งานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และให้บริการข้อมูลสถิติที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผนและการ 
ประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

๒. งานจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและแผนพัฒนาตําบลประจําปีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง 

๓. งานวิเคราะห์ คาดคะเนงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลในอนาคต  

๔. งานจัดทําข้อบังคับตําบลและข้อบัญญัติต่างๆ  

๕. งานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

6. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

๗. งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง 

8. งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับการ
วางแผน พัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน 

9. งานศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหาร และการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๐. งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขต 
องคก์ารบริหารส่วนตําบล 

๑๑. งานติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  

๑๒. งานประสานแผนต่างๆ เช่น แผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนอําเภอฯ แผนพัฒนา อปท. และพัฒนา
จังหวัดและติดตามและเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ 

๑๓. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปี 

๑๔. งานด้านวิชาการ งานสถิติ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ e- plan และงาน
การ ประชาสัมพันธ์ 

๑๕. งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตําบล  

๑๖. งานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

๑๗. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๑๘. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย  
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1.4 งานกฎหมายและคดี 

มอบหมายให้ นายเชน  มีคุณ ตําแหน่ง ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)เลขที่ตําแหน่ง 
51-๓-00-1101-001  เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 

๑. จัดทําร่างข้อบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตําบล  

๒. งานรับและดําเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล  

๓. งานจัดทะเบียนคุมงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  

๔. งานดําเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  

๕. งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดําเนินการตามข้อบังคับตําบลต่างๆ ก่อนการบังคับใช้  

6. งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  

๗. งานดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานให้คําปรึกษาทางกฎหมายและคดีของประชาชน 

๘. งานจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานศูนย์ดํารงธรรมตําบลดงดินแดงงานตรวจสอบ 
ภายใน 

9. งานนิติกรรม/สัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บังคับบัญชา 

๑.5 งานกิจการสภา 

มอบหมายให้ นางสาวรัชนี บุญพินิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
โดยมี นายเชน  มีคุณ ตําแหน่ง ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-00-
1101-001 เป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบุไว้ และมี
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่าง/พิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือราชการ 
และเรื่องนําเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดงหรือเสนอหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. งานบันทึกข้อมูล กรอกข้อมูล จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสภา งานประสานงานต่างๆของ  

๓. งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภา  

๔. งานอื่นๆ ที่เกีย่วกับกิจการสภา เช่น งานประสานงานต่างๆ หรืองานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๑.6 งานการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

มอบหมายให้ นางภัคจิรา  ร่มลำดวน  ลำดวน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น)  เลขที่ตําแหน่ง 51-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑  เป็นหัวหน้าและมี นางสาวชนิดา  มงคลหว้า ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบุไว้ 
และมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

 ๑. งานสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์ งานเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน    
         ๒. งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในวันสำคัญ                               
 ๓. งานวันสำคัญของชาติ                              
 ๔. งานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม              
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 ๕. งานส่งเสริมความรู้พื้นฐานแก่ประชาชน และงานห้องสมุด    
 6. งานกิจการศาสนา และเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา 
 ๗. งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม               
   ๘. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน นอกระบบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 ๙. งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ 
 ๑๐. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัยใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑. งานส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 
 ๑๒. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 13.รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

14.วางแผนการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

15.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผล 

16.จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

17.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
18.ประสานความร่วมมือกับชุมชน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
19.เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไปและประสานเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
20.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                                                            

มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กงสบุตร     ตำแหน่ง  คร ู   
2. นางสาวนพรัตน์    บัวรอด    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครผูู้ดูแลเด็ก   
3. นางสาวศรีไพร      บุญอินทร์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
2. งานด้านการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. งานรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลสถิติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงดินแดง 
4. งานควบคุมดูแลผู้รับเหมาทำอาหารกลางวัน 
5. งานพัสดุครุภัณฑ์ และบัญชีคุมวัสดุอาหารเสริม (นม) 
6. งานอบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคนืให้ผู้ปกครอง 
7. จัดกิจกรรมเพ่ือดูแล เตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 
8. งานจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน(เด็กเล็ก ๒ - ๓ ขวบ)ได้แก่ สื่อการสอน  
บัญชีรายชื่อเด็ก  
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9. บันทึกตารางสุขภาพเด็ก สมุดประจำตัวเด็ก ฯลฯ 
10. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก ดูแลความปลอดภัยและรักษาความ

สะอาด อาคารสถานที่ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมประจำวัน  จัดอาหารเสริมน้ำอุปโภค 

บริโภค  
12. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันต่อเหตุการณ์ 
13. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1.7 งานส่งเสริมการเกษตร 

มอบหมายให้ นายณพฤทธิ์  เรืองกลิ่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
๒. งานส่งเสริมการเกษตร  
๓. งานวางแผนและจัดทําโครงการตามแผนด้านการเกษตร 
๔. งานส่งเสริมให้ความรูแ้ละให้บริการทางวิชาการเก่ียวกับการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร  
๕. งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
6. งานสํารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  
๗. งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยพิบตัิทางธรรมชาติ  
8. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๑.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

มอบหมายให้ นายเชน  มีคุณ ตําแหน่ง ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตําแหน่ง 
51-๓-00-1101-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบุไว้ โดยมี     
นายณพฤทธิ์  เรืองกลิ่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นายไพโรจน์  สอาด พนักงานจ้าง 
ตําแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ และ นายอภิชิต  ศรีอ่อน พนักงานจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์      
เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี ้

๑. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
๒. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๓. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการทางด้าน

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย     
วาตภัย 

๔. งานอาํนวยการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ  
๕. งานจัดทาํแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  
6. งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผน  
7. งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ  
8. งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตําบล  
9. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  
๑๐. งานวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เก่ียวกับการบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  
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๑๑. งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, งานปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต. 
๑2. งานควบคุมทะเบียนการใช้รถบรรทุกนำ้อเนกประสงค์  
๑3. งานจัดระเบียบและความมั่นคง  
๑4. งานความปลอดภัยทางถนนในเทศกาลต่าง ๆ  
๑5. งานระบบสารสนเทศ อปพร.  
๑6. งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย  
๑7. งานควบคุมทะเบียนการใช้รถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัย  
๑8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา  

1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

มอบหมายให้ นางภัคจิรา  ร่มลำดวน ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
เลขที่ตำแหน่ง  51-3-01-2101-001   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. งานบริการสาธารณสุข เช่น งานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน  
๒. งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน  
๓, งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก 
๔. งานกองทุน สปสช. 
๕. งานสาธารณสุขมูลฐาน  

๑.10 งานทั่วไป บริการประชาชน 
มอบหมายให้ นายอภิชิต  ศรีอ่อน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หน้าที่ 

รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระบุไว้ และมีหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑. งานดูแล บํารุงรักษา และบันทึกการใช้งานรถยนต์ราชการ  
๒. งานช่วยเหลือและบริการประชาชนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓. งานช่วยเหลือและบริการสาธารณะในด้านอ่ืน กรณีท่ีได้รับร้องขอ  
๔. งานรับ-ส่งข่าวสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๕. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ  คงบรรจง พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่

รับผิดชอบหลักตาม มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระบุไว้ และและมี
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑. งานเปิด-ปิดอาคารสํานักงาน  
๒. งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทําการ และบริเวณโดยรอบที่ทําการ  
๓. งานดูแลซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  
๔. งานดูแลระบบเครื่องขยายเสียง/โปรเจกเตอร์  
๕. งานรดน้ำพรวนดินดูแลรักษาต้นไม้ พืชผักสวนครัว รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ 
5. งานจัดเตรียมสถานที่จัดงาน การจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม/พร้อมเครื่องเสียง เป็นต้น 
6. งานปรับปรุงดูแล และพัฒนาอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง 
7. งานอื่นๆที่เก่ียวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดงในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของส่วน ราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าสํานัก/กอง นั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้อง
เสนอให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือวินิจฉัยและเสนอ
นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบลทราบ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย เคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     
 
      (ลงชื่อ) 
         (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ที่ 510/๒๕๖๓  

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 
..................................... 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตําบล ข้อ ๙ และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ ม.ท. ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี    
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขอกอง คลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ยกเลิกคําสั่งที่ ๒๗/ ๒๕๖๒ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกอง
คลัง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องให้ สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดง ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยขอแจ้ง
การมอบหมายหน้าทีก่ารงานและความรับผิดชอบของแต่ ละคนภายใน 

มอบ ห ม าย ให้  น างส าววิ ล าวรรณ   บ ริ บู รณ์  ต ำแห น่ ง  ผู้ อ ำน วยการก อ งคลั ง                            
(นักบริหารงานคลัง ) เลขที่ตำแหน่ง  51-3-04-2102-001 เป็นหัวหน้า  รับผิดชอบกำกับดูแลภายใน     
กองคลัง มีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่  และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องใช้ความ
ชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี 
งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติวิเคราะห์งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน
บุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐาน
แทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สังกัด
หน่วยการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุง
แก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ 
รายจ่าย กำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงาน  พิจารณาเสนอแนะการเป็นที่มาของแหล่งรายได้ 
ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็น
กรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปญัหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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 การจัดฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ   ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน ของ
หน่วยงานโดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่าง  ๆ  ดังนี้ 
 1.  งานการเงินและบัญช ี

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ   นางสาวพันทิภา  อยู่เย็น  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี โดยให้  นางสาววิลาวรรณ  บริบูรณ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กำกับดูแล  มี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รบัฎีกาเบิกเงินจากกองต่างๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก ลงควบคุมงบประมาณ และ 
ตรวจสอบทะเบียนเงินรายจ่าย 

2. จัดทำฎีกาเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณนั้นหรือจัดทำรายจ่ายค้างจ่าย
ตามแบบที่กำหนดฎีกาเบิกเงินสะสม คำนวณ ตรวจสอบ และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กรมสรรพากร 

3. รวบรวมฎีกาเบิกจ่ายของทุกกอง,เอกสารประกอบฎีกา พร้อมลงนามเป็นผู้ตรวจสอบฎีกา 
4. จัดทำรายงานการจัดทำเช็ค  จ่ายเช็ค/จ่ายเงิน  จากฎีกาท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 

เรียบร้อย 
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2548หมวด 6 การตรวจและการอนุมัติฎีกา 

6. ตรวจสอบ/ทวงถามในด้านเงินกู้ , ลูกหนี้เงินยืม ขององค์การบริหารส่วนตำบลงานสวัสดกิาร 
ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเ งินต่าง ๆ 
งานรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 

7. ทำหน้าที่ตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บนำส่งกับหลักฐานนำส่งเงินและแสดงยอด
รวมจำนวนเงินไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับความถูกต้องไว้ทุกครั้ง 

8. รับใบนำส่งจากงานจัดเก็บ มาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ 
9. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานจัดเก็บ ได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นำมาลงบัญชี

เงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำใบผ่านรายการทั่วไป(กรณีเงินโอนต่าง ๆ) 
10. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ จ่ายเงิน และเสนอให้คณะกรรมการเก็บ 

รักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
 11. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบ กับเงินสดรับ และเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
 12. นำทะเบียนคุมเงินสะสมมาตรวจสอบ กับสมุดเงินสดจ่าย และบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง  

ตรงกัน 
13.  จัดทำใบผ่านรายการทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสด เช่น ดอกเบี้ยเงินสดธนาคาร     

ทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 
               14.  การจัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น 

        -  รายงานประจำเดือน งบทดลองและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบทดลองส่งภายในกำหนด 
        -  งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินส่งภายในกำหนดพร้อม   
        กับงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 
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               15.  เป็นผู้จ่ายเงิน  พร้อมลงนามเป็นผู้จ่ายเงินในหน้าฎีกา 
               16.  จัดเก็บฎีกาให้ถูกต้องตามระเบียบ  ระบบ รักษาให้ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย 
               17.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ  นางวิไล  ม่วงแพร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้   โดยให้  นางสาววิลาวรรณ  บริบูรณ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กำกับดูแล  มีรายละเอียด
ของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ   เช่น   สำเนา 
ทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาโฉนดที่ดิน , สำเนาสัญญาเช่าโรงเรือนและที่ดิน และ
หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงการเริ่มใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

2. ประเมิน/คำนวณค่าภาษี  ก่อนส่งให้เจ้าพนักงานผู้ประเมินภาษี (ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบล) ตรวจสอบและรับรอง  

3. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท โดยออกใบเสร็จ  
รับเงินพร้อมลงลายมือชื่อ จัดทำใบนำส่งเงิน พร้อมเงินสด หรือหลักฐานการนำเงินฝากธนาคารแนบทุกครั้ง ที่มี
การนำเงินฝากธนาคารให้งานบัญชีตรวจสอบ 

 4.  จัดทำรายละเอียดแบ่งบล็อก โซน  ตามแผนที่ภาษี  เพ่ือกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี 
5.  เร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำปี , ประจำเดือน  เช่น  ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและ 

ที่ดิน ให้หมดไป โดยไม่มีค้าง 
 6.  งานจัดทำทะเบียน ผท.1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 13 
 7.  จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีประจำปีทุก ๆ ปี 
 8.  การจัดทำทะเบียนและข้อมูลในระบบบัญชี  E - laas 
 9.  จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน  พร้อมเก็บรักษาให้ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย เมื่อสิ้นปีงบ  

ประมาณ  ให้รายงานการรับมาและใช้ไปของใบเสร็จรับเงิน   พร้อมทำเจาะปรุให้เรียบร้อย 
11.   จัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยระบบ GIS ให้ถูกต้องและเป็น 

ปัจจุบัน 
12.   จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้  ภาษีทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน  พร้อมเรง่รัดติดตามลูกหนี้ที่ค้าง 

ชำระ 
 13.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาววิลาวรรณ  บริบูรณ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  

เลขที่ตำแหน่ง  51-3-04-2102-001  โดยมีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1. ก่อนสิ้นเดือนกันยายน  ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพ และสูญหายไม่ 

สามารถใช้การได้และดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน 
3. จดัทำแผนการจัดหาพัสดุ  และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามแบบ ผด.1 ผด.2 ผด.3  

ผด.5  รายงานตามแบบ  ผด.6 ในฐานะงานพัสดุกลาง  
 
 

/4. ดำเนิน… 



4 
 

4. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนฯ ในวิธีสอบราคา,ประกวดราคา,วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ  
รวมถึงการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Avction) เมื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้อง
ดำเนินการปรับแผน และแจ้งส่วนต่าง ๆ ให้ทราบ 

5. ตรวจทาน/ตรวจสอบ การคุมครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 6. จัดทำสมุดคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดทำการ์ดคุมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อม
ทัง้การให้เลขครุภัณฑ์ 

7. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนฯ ในวิธีตกลงราคา โดยการเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 
8. จัดทำบัญชีรับ – จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม และติดตามเม่ือครบกำหนด 

ส่งคืนพร้อมทั้งตรวจสอบพัสดุที่ส่งคืนว่าอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ หากพบว่าพัสดุที่ ส่งคืนเกิดความเสียหาย ให้
รายงานผู้บริหารและแจ้งผู้ยืมให้ดำเนินซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดังเดิม ก่อนการรับคืน 

9. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดงในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน 
ราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าสํานัก/กอง นั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอให้
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือวินิจฉัยและเสนอนายก
องค์การบริหาร ส่วนตําบลทราบ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เคร่งครัด 

 

ทัง้นี้ ต้ังแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     
 
      (ลงชื่อ) 
         (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

ที่ 511/๒๕๖๓  
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 

................................ 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗    

(และแก้ไข เพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตําบล ข้อ ๕ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ ม.ท. ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘      
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขอ ยกเลิกคําสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองช่าง ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ขององค์การ บริหารส่วนตําบลดงดินแดงซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 
๒๕๖๓ โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและ ความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงดินแดงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

มอบหมายให้ นายมงคล  คำวงศ์  ตําแหน่งผู้ อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง       
ระดับตน้) เลขท่ีตําแหน่ง ๒๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าและความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานตําแหน่ง
ระบุไว้ กํากับดูแล ภายในกองช่าง มีพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ธุรการ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งาน ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การ
ควบคุมและการ บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ และน้ํามันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีส่วนราชการที่เป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑. งานก่อสร้าง 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายมงคล  คำวงศ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)เลขทีต่ําแหน่ง ๒๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าโดยมี นายเอกราช  หลำแพร  
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา,นางสาวพรพรรณ งิ้วเชียง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และ นายยงยุทธ  เป้ป้อม ,นายกิตติพงษ์ คำโต พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย    
มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้มีความรับผิดชอบหลักตามมาตรฐานตําแหน่งระบุไว้  
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๑.๑ งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ - ส่งต่างๆ ของกองช่าง 
๑.๒ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะและ 

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 
๑.๓ งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุม

การ ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงานการ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง 

๑.๔ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงาน 
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๕ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติม ๆ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน - ถมดิน ตาม พ.ร.บ.     
ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เขตความรบัผิดชอบ 

๑.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายมงคล  คำวงศ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)เลขทีต่ําแหน่ง ๒๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าโดยมี นายเอกราช  หลำแพร  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายยงยุทธ  เป้ป้อม นายกิตติพงษ์ คำโต พนักงาน
จ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้มีความรับผิดชอบ
หลักตามมาตรฐานตําแหน่งระบุไว้  

๒.๑ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์  

๒.๒ งานวิศวกรรม การประมาณราคา ร่วมพิจารณากําหนดวางแผนงานงบประมาณ 

๒.๓ งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 

๒.๔ งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน - ถมดิน ตาม 
พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 

2.5 สํารวจแผนที่ การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง 

2.6 งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
การระวัง ชี้แนวเขตท่ีสาธารณะร่วมกับสํานักงานที่ดินฯ 

2.7 งานจัดรูปทีด่ินและฟ้ืนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่
สาธารณะ การ บุกรุกท่ีดินในที่สาธารณะการบุกรุกท่ีดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่ง
สาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

2.8 การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ/ สิ่งสาธารณูปการ เช่น 
ถนน ทาง เท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
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 2.9 งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. 
re อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน - ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุด
ดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืนๆ ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 

2.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 3. งานประสานสาธารณูปโภค 

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายมงคล  คำวงศ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)เลขทีต่ําแหน่ง ๒๕-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าโดยมี นายเอกราช  หลำแพร  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายยงยุทธ  เป้ป้อม, นายกิตติพงษ์ คำโต    
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้มีความ
รับผิดชอบหลักตามมาตรฐานตําแหน่งระบุไว้  

๔.๑ งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร  
๔.๒ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา 
๔.๓ การระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบํารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำ ทําการสํารวจ

พ้ืนที่และ โครงการป้องกันน้ำท่วมขงั 
๔.๔ การจัดทําแผนโครงการบํารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการล้างท่อระบายน้ำ

และแผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ำให้มีความพร้อมที่จะใช้ใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขัง การระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณ
ขุดลอกคูคลอง คู น้ำ สร้างเข่ือน สร้างทํานบ เป็นต้น 

๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
ให้ผู้ได้รับคําสั่งดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ กฎหมาย และตามคําสั่งโดย

เคร่งครัด หาก มีข้อขัดขอ้งหรืออุปสรรคในการทํางานให้แจ้งผู้อํานวยการกองช่างทราบในเบื้องต้นและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไปทราบ ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     
 
      (ลงชื่อ) 
         (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
ที่ 512/๒๕๖๓  

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม 
.................................. 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗    
(และแก้ไข เพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการ กลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วน
ตําบล ข้อ ๕ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ ม.ท. ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับ
ตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วน ราชการและระดับตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘      
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขอ ยกเลิกคําสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในกองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ขององค์การ บริหารส่วนตําบลดงดินแดงซึ่งประกาศ ณ วันที่ 9 
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าที่การงานและ ความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลดงดินแดงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
มอบให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ปารณีย์  ทองพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 

ต้น (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-2105-001 โดยมีนายวิศรุต  มงคลหว้า 
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 42-3-11-3801-001 และ นางพิมพ์รภัส  กล่อมวงษ์  
ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  และ นางสาวชนิดา มงคลหว้า พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไข ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานรับส่งหนังสือ งานธุรการของกองสวัสดิการสังคม ตล อดจนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน 
 2. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย

และสุขาภิบาล  
3. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนำบริการขั้นพ้ืนฐานไปการ บริการแก่

ชุมชน  
4. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน  
5. งานสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงดินแดง 
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6. งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดงดินแดง 
7. งานกองทุนสวัสดิการสังคม  
8. งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 2. งานสังคมสงเคราะห์  
มอบให้ นายวิศรุต  มงคลหว้า ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง           

42-3-11-3801-001 โดยให้ว่าที่ ร.ต.หญิง ปารณีย์  ทองพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
เป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไข ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
2. งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
3. ซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส  
4.งานการบันทึกโปรแกรมเบี้ยยังชีพ และทะเบียนต่างๆ 

 3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
มอบให้ นางพิมพ์รภัส  กล่อมวงษ์  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน โดยให้  

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปารณีย์  ทองพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กำกับดูแล  มีหน้าที่
ควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานและแก้ไข ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน   ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการมีรายได้เสริมให้ประชาชน  
2. ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้า การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
4. การอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ให้ผู้ได้รับคําสั่งดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตามระเบียบ กฎหมาย และตามคําสั่งโดย
เคร่งครัด หาก มีข้อขัดขอ้งหรืออุปสรรคในการทํางานให้แจ้งผู้อํานวยการกองช่างทราบในเบื้องต้นและรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้นไปทราบ ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     
      (ลงชื่อ) 
         (นายลำพึง  เป้ป้อม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 

 


