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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยอดชำด 

ที ่         / ๒๕๖๔ 
เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 

-------------------------------- 
  เพ่ือให้กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง เป็น
ปัจจุบัน อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำร และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกค าสั่ง
ที่ ๑๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่พนักงำนส่วนต ำบล  และพนักงำนจ้ำง ลงวันที่  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างภายในทุกคน ดังนี้ 
  ๑. นายนรชัย พรหมพิมพ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง ๑๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติงานบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร  อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยควบคุม
หน่วยงำนหลำยหน่วยงำนและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๒. นางอุลัยพร เสนาค า ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ ปฏิบัติงำนช่วยบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบล 
  ๓. นายพิคเนต  แสนสุริวงค์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบล      
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งาน
เลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการ
บริหารทั่วไป และงานเลขานุการ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืนๆ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย 
จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่าง ๆ ติดต่อกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้านด้วยกัน 
เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประช าสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน 
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งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญาและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  ๔. นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  ๑๙-๓-
๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติงานในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑)  งำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 

(๒)  งำนบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ำย และเลื่อนระดับ 
(๓)  งำนสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และกำรคัดเลือก และกำรสรรหำพนักงำนจ้ำง  
(4)  งำนทะเบียนประวัติพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
(5)  งำนปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนบุคคล 
(6)  งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
(7)  งำนขออนุมัติปรับปรุงต ำแหน่งและอัตรำก ำลัง 
(8)  งำนพัฒนำบุคลำกร  
(9) งำนพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  กำรให้บ ำเหน็จ 
     ควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ 
(10) งำนสวัสดิกำรพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง 
(11) งำนกำรลำพักผ่อนประจ ำปีและกำรลำอ่ืน ๆ 
(12) งำนขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมำลำ  
(13) งำนระบบฐำนข้อมูลส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ  ดังนี้ 

- ระบบโปรแกรมบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ  
- ระบบเบิกจ่ำยตรงบุคลำกรท้องถิ่น  
- ระบบกำรอ ำนวยควำมสะดวกคู่มือประชำชน 
- ระบบศูนยข์้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น 
- ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรท้องถิ่น   

 - ระบบ ก.พ.ร. อ ำนวยควำมสะดวกและลดภำระประชำชน(ยกเลิกส ำเนำ) 
(14) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  5. นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          
เลขที่ต ำแหน่ง  ๑๙-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ   
  (๓) งานขยะมูลฝอย 
  (๔) งานระบบ e-plan 
  (๕) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๖) งานควบคุมภายใน 
  (๗) งานฏีกาเบิกจ่ายเงินส านักปลัด อบต. 
  (๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๖. พันจ่าเอกอานัส  ท าด า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน  เลขที่ต ำแหน่ง  ๑๙-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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  (๑) งานป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
  (๒) งานเฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ  
  (๓) งานจัดตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  (๔)  งานป้องกันและก าจัดการระบาดของโรค เช่น การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

(๕) งานรวบรวมและจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า 
เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนป้องกันรับ
สถานการณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
  (๖) งานรวบรวมข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ  
  (๗) งานควบคุมดูแลผู้บ าเพ็ญประโยชน์จากส านักงานคุมประพฤติ 

(๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย     
  ๗. นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (๑) งานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 
  (๒) งำนจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (๓) งานจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ 

(๔) งานจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
  (๕) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
  (๖) งานตอบรับ จัดท าหนังสือ และส่งตัวกลับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  (๗) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๘. นายธนพล  วันนาพ่อ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งานช่วยป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ  เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ 
  (๒) งานช่วยเฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ  
  (๓) งานช่วยจัดตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  (๔) งานช่วยป้องกันและก าจัดการระบาดของโรค เช่น การฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
ป้องกันไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

(๕) งานช่วยรวบรวมและจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ส ารวจแหล่งน้ า 
เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพ่ือจัดท าแผนป้องกันรับ
สถานการณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 
  (๖) งานช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ  

(๗) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย       
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  ๙. นายสุคนธ์  วันนาพ่อ ต าแหน่ง พนักงานสูบน  า ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสูบน้ ำประจ ำ
สถำนีสูบน้ ำบ้ำนหนองแคน หมู่ที่ ๓ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งำนดูแลบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับกำรสูบน้ ำเพ่ือกิจกำรต่ำง ๆ ของ
ทำงรำชกำร   

(๒) งำนสูบน้ ำช่วยเหลือกำรเกษตร กิจกำรประปำชนบท  กำรประมง  เป็นต้น 
(๓) งำนบ ำรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๔) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑๐. นายประสาร  ปู่บุตรชา ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรขับ
รถยนต์ส่วนกลำง  โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) งานประจ าและขับรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
  (๓) งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง 

(๔) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย     
  11. นายทองสี  หลานเศรษฐา ต าแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน  า ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
ขับรถบรรทุกน้ ำ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (๑) งานประจ าและขับรถบรรทุกน้ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๒) งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม รถบรรทุกน้ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๓) งำนบ ำรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  (๔) งำนช่วยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  (๕) งำนช่วยป้องกันและควบคุมโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นต้น 
  (๖) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  12. นายแสงจันทร์  อินธิราช ต าแหน่ง นักการภารโรง  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนทั่วไป 
โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งำนเปิด – ปิดส ำนักงำน และดูแลรักษำควำมสะอำดภำยในและภำยนอกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 

(๒) งำนบ ำรุงซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๓) งำนช่วยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๔) งำนช่วยป้องกันและควบคุมโรค เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นต้น 
(๕) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑๓. นายวิษณุ  บุตรดี  ต าแหน่ง คนงานเครื่องสูบน  า ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสูบน้ ำประจ ำ

สถำนีสูบน้ ำบ้ำนโนนแดง หมู่ที่ ๗ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) งำนดูแลบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับกำรสูบน้ ำเพ่ือกิจกำรต่ำง ๆ ของ

ทำงรำชกำร   
(๒) งำนสูบน้ ำช่วยเหลือกำรเกษตร กิจกำรประปำชนบท  กำรประมง  เป็นต้น 
(๓) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑๔. นางค าผง  ขันทีท้าว  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านงำนทั่วไป 

ดังนี้   
(๑) งำนท ำควำมสะอำดภำยในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๒) งำนท ำควำมสะอำดเครื่องครัว เครื่องใช้ส ำนักงำน ห้องน้ ำ 
(๓) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑๕. นางสาวสุธิตา  พรมพ่อ  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานช่วยงาน
ธุรการ ดังนี้   
  (๑) ช่วยงานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ 
การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 
  (๒) ช่วยงำนจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (๓) ช่วยงานจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ 

(๔) ช่วยงานจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
  (๖) ช่วยงานตอบรับ จัดท าหนังสือ และส่งตัวกลับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  (๗) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

กองคลัง 
  1๖. นางกรกมล  ใยพันธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงิน และบัญชีงาน
การจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการ เงินกู้ 
งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการ อนุญาตที่เป็นอ านาจหนา้ที่
ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่
ได้รับมอบหมำย     
  1๗ . นางกรกมล  ใยพันธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลังรักษาการในต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานด้านวิชำกำรเงินและบัญชี โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   (๑) งำนควบคุมจัดท ำบัญชี เอกสำรรำยงำนควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงิน ทั้งเงินในและ เงิน
นอก-งบประมำณ เงินทุนหมุนเวียน 
  (2) งำนวิเครำะห์และสรุปข้อมูลและรำยงำนกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3) งำนจัดท ำงบประมำณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  (๔) งานจัดท าบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ 
GFMIS เช่น บัญชีประจ าเดือน บัญชีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดินและรายได้น าส่งคลัง 
ทะเบียนคุมใบส าคัญ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ      
  (๕) งำนจัดท ำงบกำรเงินประจ ำวัน /ประจ ำเดือน/ประจ ำปี รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำน
ทำงบัญชี  

(๖) จัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศท่ีเกี่ยวกับงำนกำรเงินและบัญชี   
(๗) งำนบริกำรข้อมูลด้ำนรำยรับ – รำยจ่ำย สถิติกำรคลัง  
(๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  1๘. นางสาวมัจฉา  ผาด่านแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติงานด้านกำรจัดเก็บรำยได้ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) งำนควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ภป. ภบท.  
  (๒) งำนรวบรวมข้อมูลที่ออกส ำรวจลงในข้อมูลแผนที่ภำษี  
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(๓) งำนควบคุมตรวจสอบกำรจัดเก็บภำษีอำกร ซึ่งได้แก่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุง
ท้องที่ ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกิจกำรค้ำ  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมแผงลอย 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตควบคุมกำรแต่งผม ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรทำน้ำแข็ง เพ่ือกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตตั้งตลำดเอกชน ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตท ำกำรโฆษณำและใช้เครื่องขยำยเสียง ค่ำธรรมเนียมตรวจ
รักษำโรคค่ำธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่ำธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่ำธรรมเนียมควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
ค่ำธรรมเนียมรับรองส ำเนำทะเบียนรำษฎร ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตอ่ืน ๆ ตำมเทศบัญญัติ ค่ำปรับผู้ละเมิด
กฎหมำยและเทศบัญญัติ ค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์ ค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ำรับจ้ำงฆ่ำสัตว์ ค่ำเช่ำอำคำรพำณิชย์ 
ค่ำเช่ำโรงมหรสพ ค่ำเช่ำตลำดสด ค่ำเช่ำแผงลอย ค่ำที่วำงขำยของในสวนสำธำรณะ ดอกเบี้ยเงินฝำกกองทุน
ส่งเสริมกิจกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเงินฝำกธนำคำร ค่ำจ ำหน่วยเวชภัณฑ์ ค ำร้องต่ำง ๆ ค่ำธรรมเนียม
กำรโอนสิทธิ์กำรเช่ำ และค่ำชดเชยต่ำง ๆ  

(๔) งำนทะเบียนพำณิชย์  
(๕) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  1๙. นางชนม์ทกานต์  สุรินทร์อาภรณ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (1) งำนจัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง ตรวจรับ กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ น ำส่ง กำรซ่อมแซม และ
บ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
  (๒) งำนควบคุมจัดท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ ท ำรำยงำนเกี่ยวกับพัสดุ  
  (๓) งำนตรวจร่ำงสัญญำซื้อ สัญญำจ้ำง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงำนพัสดุ 
ตรวจสอบและเก็บรักษำใบส ำคัญหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับพัสดุ 
  (๔) งำนรำยงำน สรุปควำมเห็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือจัดทำ 
รำยงำน และน ำเสนอผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำน  
  (๕) งำนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเดือน ประจ ำไตรมำส หรือประจ ำปี
งบประมำณ  
  (๖) งำนทะเบียนทรัพย์สิน 
  (๗) งำนควบคุมภำยใน 

(๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย     
  ๒๐. นางเทพนม  เสนจันตะ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานด้าน
วิชำกำรเงินและบัญชี โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้    

(๑) งำนจัดท ำใบเสร็จรับเงินองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
(๒) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ๒๑. นางสาวสุวดี  วงค์ยัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงานด้านกำร
จัดเก็บรำยได ้โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้      

(1) งำนควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ภป. ภบท.  
  (๒) งำนรวบรวมข้อมูลที่ออกส ำรวจลงในข้อมูลแผนที่ภำษี 

(๓) งำนควบคุมตรวจสอบกำรจัดเก็บภำษีอำกร  
(๔) งำนทะเบียนพำณิชย์  
(๕) งำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๒๒. นายบรม  แสนสุริวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
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  (๑) งานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 
  (๒) งำนจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (๓) งานจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ 
  (๔) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒๓. นางสาวจินดารัตน์  แพงค าฮัก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
  (๑) งานลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และ e-LAAS 
  (๒) งานจัดส่งเอกสารให้ส านัก/กองต่างๆในหน่วยงาน 
  (๓) งานจัดท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
  (๔) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  กองช่าง   
  2๔. นายอนันทศักดิ์  แสนสุริวงค์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง  
ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ ที่ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารควบคุมให้ค าปรึกษาและ ตรวจสอบงานด้านช่างต่างๆ เช่นงานช่างโยธา งานด้าน
ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ งานสวนส าธารณะ งานช่างก่อสร้าง งานช่างส ารวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียน
แบบ งานช่างเทคนิคงานช่างโลหะ งานช่าง เครื่องยนต์ งานช่างเครื่องกล เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องวางแผน 
ออกแบบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม งาน วิศวกรรมและงานก่อสร้างต่างๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย    
  2๕. นายวีระยุทธ  เพ็งพิมพ์  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง ๑๙-๓-๐๕-
๓๗๐๑-๐๐๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (๑) งำนส ำรวจ ศึกษำ วำงแผน วิเครำะห์ วิจัย ออกแบบ ค ำนวณ ประมำณรำคำ ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง งำนบ ำรุง งำนบูรณะซ่อมแซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย งำนผังเมืองหรืองำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  (๒ ) งำนรวบรวมข้อมูล  วิ เครำะห์  เสนอปรับปรุงงำน  และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงำน
วิศวกรรมเครื่องกล 
  (3) งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวำงผังโครงกำร และโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ
ต่ำงๆ เช่น อำคำร ถนน สะพำน ชลประทำน เป็นต้น  
  (4) งำนค ำนวณโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ ประมำณรำคำ และจัดท ำรำคำกลำง 
  (๕) งำนศึกษำ ส ำรวจ จัดท ำเอกสำร และสรุปรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำนวิศวกรรมโยธำ 
รวมทั้งฐำนข้อมูลด้ำนวิศวกรรมโยธำ  
  (๖) งำนตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง บ ำรุง บูรณะซ่อมแซมและอ ำนวยควำมปลอดภัย   
  (๗) งำนจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ ที่เกี่ยวกับงำนวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน  

(๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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    2๖. นายธวนันท์  แสนสุริวงค์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา 
โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (๑) งำนส ำรวจ ศึกษำ วำงแผน วิเครำะห์ วิจัย ออกแบบ ค ำนวณ ประมำณรำคำ ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง งำนบ ำรุง งำนบูรณะซ่อมแซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย งำนผังเมืองหรืองำนอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
  (๒ ) งำนรวบรวมข้อมูล  วิ เครำะห์  เสนอปรับปรุงงำน  และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงำน
วิศวกรรมเครื่องกล 
  (3) งำนส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวำงผังโครงกำร และโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ
ต่ำงๆ เช่น อำคำร ถนน สะพำน ชลประทำน เป็นต้น  
  (4) งำนค ำนวณโครงสร้ำงทำงวิศวกรรมโยธำ ประมำณรำคำ และจัดท ำรำคำกลำง 
  (๕) งำนศึกษำ ส ำรวจ จัดท ำเอกสำร และสรุปรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องด้ำนวิศวกรรมโยธำ 
รวมทั้งฐำนข้อมูลด้ำนวิศวกรรมโยธำ  
  (๖) งำนตรวจสอบสัญญำก่อสร้ำง บ ำรุง บูรณะซ่อมแซมและอ ำนวยควำมปลอดภัย   
  (๗) งำนจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ ที่เกี่ยวกับงำนวิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน  

(๘) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๒๗. นายอภิชาติ  แสนสุริวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ธุรการและงานสารบรรณ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (๑) งานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ 
  (๒) งำนจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
  (๓) งานจัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ 
  (๔) งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
  ๒๘. นางสาวจันทร์ทิพย์  ค าสงค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๑๙-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน
บุคคล การบริหาร การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตลอดจนการพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิน่ รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการ ทางการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมำย  
  ๒๙. นางลุน  มุงคุณ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขที่ ๑๙-๓-๐๘-๓๘๐๓-
๐๐๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  (๑) งำนจัดท ำแผนพัฒนำ แผนกำรจัดกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรศึกษำศำสนำ และ
วัฒนธรรม  

  (๒) งำนบันทึกระบบข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  (๓) งำนประสำนและปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรประจ ำปี 
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  (๔) งำนบริหำรจัดกำร นิเทศกำรศึกษำ ควบคุมดูแลก ำกับติดตำมประเมินผลศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  
  (๕) งำนติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล และกระทรวงมหำดไทย 
  (๖) งำนโครงกำรต่ำง  ๆ  ที่เกี่ยวกับกีฬำ กำรศึกษำ  ศำสนำวัฒนธรรมประเพณี  
  (๗) งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ   
  ๓๐. นางสายรุ้ง  แสนสุริวงค์ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี 
เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-494 
  ๓๑. นางสมศรี  ลีนาลาด ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง
แคน เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-495 
  3๒. นางกิ่งแก้ว  ซาตัน ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบึง
เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-496 
  3๓. นางผ่องศรี  พรหมคนซื่อ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
หนองบึง เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-497 
  3๔. นางเบญจมาศ  แสนสุริยวงค์ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรี เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-498 
  3๕. นางสาวกชพร แสนสุริวงค์ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๑ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์
ศรี ช่วยรำชกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำกิตติพรพุทธำรำม เลขทีต่ ำแหน่ง 19-3-08-6600-499 
  3๖. นางมุ่งหมาย  วงค์ค าจันทร์ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
หนองแคน เลขที่ต ำแหน่ง 19-3-08-6600-500 

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน 
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน 
ชุมชนและหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธกีำร
ที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
  (3) ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
  (4) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  (5) ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำม
ศักยภำพ 
  (6) ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  (7) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียนเพื่อน ำมำพัฒนำกำรเรียน กำร
สอน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  (8) ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  3๗. นางนิตดา  เสนาค า ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำกิตติ
พรพุทธำรำม 
  3๘. นางสาวพัฒนา  กาพรมวงค์ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
โพธิ์ศรี 
  3๙. นางตุ้มทอง  โคตรตาแสง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดป่ำ
กิตติพรพุทธำรำม 
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  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์ เรียนรู้  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้ เรียน 
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก การเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี) 
ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  ๓ 
– ๕  ปี) แทนบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๔๐. นางสาวกนกอร  โทอิ ง ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนหนองแคน 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี) ให้มีความรู้
ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  และสติปัญญาเพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้า
รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา (อายุระหว่าง  ๓ – ๕  ปี) แทน
บิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  กองสวัสดิการสังคม 
  ๔๑. นายปรีดี  ด าค า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำร
วำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล
งำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทางดา้นสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  
การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ ชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การ
ส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมำย 
  ๔๒. นางสาวพิมพ์ประศร  ศิริชมภู  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต ำแหน่ง 
๑๙-๓-๑๑-3801-๐๐๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
  (๑) งำนสังคมสงเครำะห์คนชรำ คนพิกำร และทุพพลภำพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำง
สังคม 
  (๒) งำนส่งเสริมสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน 
  (๓) งำนจัดท ำโครงกำรช่วยเหลือประชำชนในด้ำนต่ำงๆ 
  (๔) งำนประสำนงำนและร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
  (๕) งำนฝึกอบรมและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน 
  (6) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  4๓. นางสาวหนึ่งฤดี  วันนาพ่อ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้  
  (๑) งำนส ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
  (๒) งำนส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่มของประชำชน 
  (๓) งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรตลำดสินค้ำกลุ่มอำชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสำหกรรม
ครอบครัว  
  (๔) งำนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนำคุณภำพชีวิติผู้สูงอำยุ,ผู้พิกำร,ผู้ด้อยโอกำส   
  (๕) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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  ๔๔. นางส ารวย  จวนรุ่ง  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๙-๓-๑๒-3205-๐๐๑ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีงำนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) งำนตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
(๒) งำนติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุของหน่วยงำน  
(๓) งำนตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนงำน โครงกำร และนโยบำยของ

หน่วยรำชกำร 
(๔) งำนประเมินควำมเกี่ยวข้องกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบ 

ภำยในให้เป็นไปตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(๕) งำนตรวจสอบกำรเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงบัญชี รวมทั้งควบคุม

เอกสำรทำงรำชกำร 
(๖) งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในด้ำนงบประมำณ บัญชี ตรวจสอบ

ยอดเงินทดรองรำชกำรคงเหลือให้ตรงตำมบัญชี ตรวจสอบ หลักฐำนเอกสำรทำงบัญชี 
(๗) งำนควบคุมเอกสำรทำงด้ำน กำรเงิน ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั้งหลักฐำน กำรท ำ 

สัญญำ กำรจัดซื้อพัสดุ กำรเบิกจ่ำย กำร ลงบัญชี กำรจัดเก็บรักษำพัสดุในคลังพัสดุ 
(๘) งำนตรวจสอบกำรใช้และกำรเก็บรักษำยำนพำหนะให้ประหยัดและถูกต้องตำมระเบียบ

ของทำงรำชกำร  
(๙) งำนตรวจสอบรำยละเอียดงบประมำณรำยได้ รำยจ่ำย และกำรก่อหนี้ผูกพัน งบประมำณ

รำยจ่ำย รวมทั้งเงินยืมและกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร และเงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
(๑๐) งำนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรของงำนตรวจสอบภำยใน 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
(๑๑) งำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA)  

ประจ ำป ี
  (๑๒) งำนกำรจัดท ำแผนการป้องกันการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ช.) 
  (๑๓) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ให้ผู้ได้รับมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ค ำสั่งโดยเคร่งครัด อย่ำให้เกิด
ควำมบกพร่องเสียหำยแก่รำชกำรได้ หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยอดชำดโดย
ทันท ี
  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง  ณ  วันที่         มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

   (ลงชื่อ) 
(นำยวิมล  วันนำพ่อ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยอดชำด 
 

 
 
 


