
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที ่  ๙๕  /๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดระเบียบปฏิบัติ และหน้าที่รับผิดชอบ (แก้ไขเพิ่มเติม) 
..................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น  
มาตรา ๒๔๙-๒๕๔ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกา ร
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และอาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชัดเจน 
ในหน้าที่รับผิดชอบ 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒] จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการบริหารองค์การบริการ
ส่วนต าบลสามเมือง และแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
  มอบหมายให้ นายธีรพล  นิธิปรีชา นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วน- 

ต าบล) เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง รองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็น
พิเศษ  รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นผู้บริหารงาน และรับผิดชอบงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งาน 

ธุรการ งานพิมพ์ดีด งานเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานประชุม งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติต าบล งานนิติการ งาน
การพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดท าแผนพัฒนาต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ งานบรรเทาสาธารณภัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย   

    โดยมอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  (หัวหน้าส านักปลัด) เป็น
หัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายในส านักงานปลัด มีพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัด  

 
 
 

๒.กองคลัง... 
 
 

 

 



-๒- 
 

๒. กองคลัง 
ให้มผีู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิก- 

จ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้  และการน าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอน
เงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดท าแสดง      
งบฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน – หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุม
เงินรายได้ – รายจ่าย งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

โดยมอบหมายให้ นางสาวเฉลา  กมลเพชร นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

๓. กองช่าง 
ให้มีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับบริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ 

ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ า ฯลฯ งานการงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง
และซ่อมแซมบ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้างงาน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย  

โดยมอบหมายให้  นายสุรินทร์  ยะปะเต นายช่างโยธา (ช านาญงาน)  รักษาราชการแทนในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ให้มผีู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานและรับผิดชอบในหน้าที่

เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวัง งานควบคุมโรค งาน
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

 โดยมอบหมายให้ นายจักรพงษ์ ช่างปลูก ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  (หัวหน้าส านักปลัด) 
รักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ 

 

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้มีผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และรับผิดชอบ

ในหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริม
การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร 
แบบเรียน ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะน าแนวทางการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ ต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม 
 ให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานและรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงาน

สวัสดิการสังคม ซึ่งได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรี งานส่งเสริมการเกษตร และงานธุรการ   รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

โดยมอบหมาย... 



-๓- 
 

 โดยมอบหมายให้ นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ต าแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) เป็นผู้รับผิดชอบ 
  

 ทั้งนีต้ั้งแต่  วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑ เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่  ๙๖  /๒๕๖๑ 
เรื่อง  มอบหมายงานการปกครองบังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น (แก้ไขเพิ่มเติม) 

..................................... 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา ๒๔๙-๒๕๔ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และอาศัย
อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
ชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบ 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒] จึงก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการบริหารองค์การบริการ
ส่วนต าบลสามเมือง และแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
     มอบหมายให้ นายธีรพล  นิธิปรีชา นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามเมือง รองจากนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ซึ่งมีหน้าที่ความ
รบัผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  การบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายให้หวัหน้าส านักงานปลัด ท าหน้าที่บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมี 

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมอบหมายให้ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   
(หัวหน้าส านักงานปลัด) เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายใน
ส านักงานปลัด และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

๑.๑ นาง... 
 
 

 

 



-๒- 
 

 ๑.๑ กนางดวงนภา  รอดวินิจ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 ๑.๒  นางอภิญญา  ขอม่ันกลาง  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ  
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๒๐๕-๐๐๑   ปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  
หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนพอสมควร  หรือ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ยากมาก  โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๑.๓  จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช านาญงาน 
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่หรือ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่การดับเพลิงที่ค่อนข้างยาก  โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับ
ตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย     
 ๑.๔ นางศิริลักษณ์  แสนศรี ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
              ๑.๕ นางสาวดลภา  โยธะการี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการที่ยาก
พอสมควรภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง  งานด้านประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๖ นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ช่วยเหลือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
                ๑.๗ นายอาทิตย์ เอ่ียมขุนทด  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  เปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาด 
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เก็บขยะภายใน ภายนอกส านักงาน ดูแลและจัดระเบียบ
ภายในส านักงาน ขับรถยนต์และท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอก
สถานที ่ เตรียมความพร้อมในการประชุมต่างๆ ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อาคารส านักงาน วัสดุครุภัณฑ์ หรือ
งานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      ๑.๘ นายอัครปรีชา  หาญชนะ  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ท า
ความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่ 
ขับรถยนต์ส่วนกลาง เตรียมความพร้อมในการประชุมต่างๆ ดูแลและจัดระเบียบภายในส านักงาน เก็บขยะภายใน
และภายนอกส านักงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๒.กองคลัง... 
 
 



-๓- 
๒. กองคลัง 

     ให้มผีู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บริหารงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานค่อนข้าง
สูงมาก  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล และปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบริหารงานคลังในลักษณะผู้ช านาญการ    และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ นางสาวเฉลา  กมลเพชร  นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  เป็นหัวหน้าและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑  นางสาวรินดร์ดา  บุญแจ้ง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง   
๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงาน 
การเงินและบัญชี  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางขวัญเรือน  เขียนนอก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 ๒.๒ นางสาวชลลัดดา  ทัดไทย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ได้ระดบัเดียวกัน  รับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ โดยควบคุมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อ่ืนที่ค่อนข้างยากโดยไม่จ าเป็นต้องมีการก ากับตรวจสอบหรือภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้างและปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาววิไลพร  คิดเห็น ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็น
ผู้ช่วยเหลือ 
 ๒.๓ นางสาวนางสาวรินดร์ดา  บุญแจ้ง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  เลขที่
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑   รักษาราชการแทนในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  
การเก็บรักษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เค รื่องใช้ต่าง ๆ การท า
ทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
      ๒.๔ นางขวัญเรือน  เขียนนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือนักวิชาการเงินและบัญชี  เกี่ยวกับ การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณประจ าปี ท าฎีกาเบิกเงิน ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
               ๒.๕ นางสาววิไลพร  คิดเห็น ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
                      ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจน
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในขั้นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

๓. กองช่าง 
ให้มผีู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้รับบริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจออกแบบ 

อาคาร สะพาน แหล่งน้ า ฯลฯ งานการงบประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบ ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้างงาน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
โดยให้   นายสุรินทร์  ยะปะเต  ต าแหน่ง นายช่างโยธา ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง  ๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ 
รักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  
 

๓.๑ นาย... 



-๔- 
                ๓.๑ นายประยุทธ  พระเรียง  ต าแหน่ง ช่างโยธา ปฏิบัติงาน    เลขที่ต าแหน่ง   
๒๐-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สูงนัก 
หรือปฏิบัติงานช่างโยธาที่ยากพอสมควร ภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง ขับรถยนต์ส่วนกลาง ช่วยเหลืองาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นายศิริพงษ์  พันธุ์สวัสดิ์ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายชา่งโยธา  เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ให้มผีู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานและรับผิดชอบในหน้าที่
เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวัง งานควบคุมโรค งาน
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   โดยให้ นายจักรพงษ์ ช่างปลูก ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  (หัวหน้าส านักปลัด) เลขที่
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นหัวหน้า  

     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ให้มผีู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงาน 

วิชาการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะน า
แนวทางการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร
หรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ 
นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขที่ต าแหน่ง   
๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ รักษาราชการแทนในต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  เป็นหัวหน้าและมีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

๕.๑ นางพรรณิภา  อาศัยนา  ต าแหน่ง ครู ศพด.บ้านโนนเมือง เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๘-๒๒๐๗-๙๖๘ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อบต.สามเมือง 

๕.๒  นางสุภาพร  แก้วพรม  ต าแหน่ง ครู ศพด.บ้านแฝก-โนนส าราญ เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๘-๒๒๐๗-๙๖๙ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก อบต.สามเมือง 
                          ๕.๓ นางจ าป ี ปักนอก ต าแหน่ง ครู ศพด.บ้านโนนกอก เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๒๐๗-๙๖๗ 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก อบต.สามเมือง 

๕.๔ นางวันเพ็ญ  สอ้อนกลาง ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนกอก เลขที่ต าแหน่ง            
๒๐-๓-๐๘-๒๒๐๗-๙๗๐ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก อบต.สามเมือง 
  ๕.๕ นางปณยา  ครูทองอินทร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท า
หน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนเมือง อบต.สามเมือง  
 

๕.๖ นาง… 
 
 



-๕- 
   

๕.๖ นางสุภาพร  จัดนอก ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การ 
สอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก อบต.
สามเมือง    

๔.๗  นางสาวบุบผา  ประสาทนอก  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท า 
หน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนกอก อบต.สามเมือง 

๔. กองสวัสดิการสังคม 
ให้มผีู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงาน 

สวัสดิการสังคม ซึ่งได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาบทบาทสตรี งานส่งเสริมการเกษตร และงานธุรการ   รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ี 
ได้รับมอบหมาย โดยให้ นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม ต าแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น 
(ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม)  เป็นหัวหน้าและมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๖.๑ นางสุภาวดี  แสนภูมิ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ   เลขที่ต าแหน่ง                
๒๐-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างยากมาก งานสังคมสงเคราะห์ ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนเช่น เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนขอทาน ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการและ
ทุพพลภาพเป็นต้น โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบ หรือภายใต้การก ากับตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมี นายสุวัฒน์  วรรณประกา ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือ 
 ๖.๒ นางสาวพิมพ์พจี  แวะสันเทียะ  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๑๑-๓๔๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร  โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบหรือ
ภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖.๓ นายสุวัฒน์  วรรณประกา ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ใหช้่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือประชาชนเช่น เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนขอทาน ผู้ต้องขัง ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการและทุพพลภาพเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ ๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
ที ่      /๒๕๕๙ 

 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักงานปลัด  
..................................... 

 



  เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกบัพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 
  ๑. นายจักรพงษ์  ช่างปลูก  ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าส านักงานปลัด) 
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย 
และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  พิจารณา  ศึกษา  
วิเคราะห์  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ   โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  
งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและ
เตรียมการส าหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   งานท ารายงานกาประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ  งาน
ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   
พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน  วางแผน  
มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒. นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมระดับต้น  เลขที่ 
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ รักษาราชการแทน เจ้าหน้าวิเคราะห์ฯ ให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน 
 

-๒- 
 

พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง    การ 
บริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศท้ังนี้  อาจเป็นนโยบาย  แผนงานองค์การบริหารส่วนต าบล แผนอ าเภอ  และ
โครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ฝึกอบรมให้ค าปรึกษาแนะน า  ตอบปัญหาและชี้ แจงเรื่อง
ต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์  
แก้วดอนรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเหลือ 
  ๓. นางอภิญญา  ขอม่ันกลาง  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ  
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๓๒๐๕-๐๐๑  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น   



ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านงบประมาณ  บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  การท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษา
พัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
และตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการ
จ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย และแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔.จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑  ให้ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพ ของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัยสาธารณภัย สาธารณภัย โดย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่การ
ดับเพลิงที่ค่อนข้างยาก โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ก ากับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๕. นางดวงนภา  รอดวินิจ  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-
๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ให้ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยปฏิบัติหน้าที
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ด าเนินการออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการด าเนินการเรื่องขออนุมัติ
เกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงิน
ทดแทน จัดท าแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๖.กนางสาวปรศันีญา  ยอดป้องเทศ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง  
๒๐-๓-๐๑-๔๑๐๑-๐๐๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  ร่างโต้ตอบ  บันทึก  ย่อเรื่อง  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือ
วิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การแพทย์  หรือ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามให้มีการซ่อม
บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไว้จ าหน่ายยานพาหนะที่ช ารุดเสื่อมสภาพและการ 

-๓- 
เบิกจ่ายพัสดุทางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารส าคัญของทาง

ราชการ  เช่น  ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียน 
เอกสารเกี่ยวกับสิทธิ  ต่าง  ๆ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

๗. นายส ารวย  สานนอก  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  เปดิ-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาด 
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   ๘. นายอัครปรีชา  หาญชนะ  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  เปิด-ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



  ๙. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วดอนรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้
ปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การ
ก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทันที เพ่ือ
หาทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่      เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่      /๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง  

..................................... 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ

 

 



องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 
  ๑. นางสาวเฉลา  กมลเพชร  ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  ให้พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  เสนอแนะ  และ
ด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการคลังที่ต้องใช้ความช านาญ  โดยตรวจสอบการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการ
คลังหลายด้าน  เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งานการจัดเก็บรายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบุคคล  งานตรวจสอบ
รับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่าย  งานรับรองสิทธิ   การเบิกเงินงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานแทนตัวเงิน  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่าง ๆ  รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
จะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ  ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงานการคลังปฏิบัติงานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล  ท ารายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การ
ประมาณการรายรับรายจ่าย  ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปของ อบต.  สืบหาแหล่งที่มาของรายได้  ด าเนินการให้มีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง  ตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์  การจัดซื้อ  การจ้าง  
ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ   ตามท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  เป็นกรรมการรักษาเงิน  เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็น
ต้น  ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

-๒- 
 

  ๒. นางสาวรินดร์ดา  บุญแจ้ง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ  เลขที่
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และ
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  ควบคุมการจัดท าและด าเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ  ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ชี้แจง
ค าขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีต่อส านักงบประมาณเป็นต้น ศึกษา  วิเคราะห์  ประเมินผล  และ
ติดตามผลการใช้จ่าย  เงินงบประมาณรายจ่าย  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  ศึกษาวิเคราะห์  และ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและบัญชี   ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย โดยมี นางขวัญเรือน  
เขียนนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเหลือ 

๓. นางสาวชลลัดดา  ทัดไทย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ช านาญงาน  เลขที ่



ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากหรือรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น  ควบคุมการรักษาทรัพย์สิน  
เก็บรักษาและน าส่งเงิน  งานอุทธรณ์  งานบัญชีภาษีคงค้าง  งานลงบัญชีและทะเบียน  งานการตรวจสอบและ
เร่งรัด  งานจัดท ารายงานภาษีอากรที่เก็บได้  เป็นต้น  พิจารณาค าร้อง  ค าขอหรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาในการ
จัดเก็บภาษีอากร  เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุม
กิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม  ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตการท าน้ าแข็งเพ่ือการค้า  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน   ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ตามบังคับต าบล 
ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและบังคับต าบล บังคับต าบล ค่าอากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัต ว์  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาดสด  ค่าเช่าแผง
ลอย  ค่าท่ีวางขายของในที่สาธารณะ  ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจ า
หน่วยเวชภัณฑ์  ค าร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  รับเงินหรือ
ควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด  ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ เก็บรักษาหรือค้นหาเอกสารหลักและเรื่องของผู้
เสียภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน  สอดส่องตรวจตราเร่งรัดภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้
อ่ืนค้างช าระ  ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมี นางสาวระวีวรรณ  ยะปะตัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วยเหลือ 

๔. นางสาวชลลัดดา  ทัดไทย ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ช านาญางาน เลขที ่
ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ รักษาการในต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่
ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  ตรวจรับ  การเบิกจ่าย  การเก็บ
รักษา  น าส่ง  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ การท าทะเบียน
พัสดุ  การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕.  นางขวัญเรือน  เขียนนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เกี่ยวกับ การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือ
ประกอบการจัดท างบประมาณประจ าปี ท าฎีกาเบิกเงิน ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

-๓- 
 

  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งหัวหน้าส่วนการคลังทราบโดยทันที เพ่ือหาทางแก้ไขให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

  ๗. นางสาวระวีวรรณ  ยะปะตัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่       เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่      /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนโยธา  

..................................... 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง 

ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 
  ๑. นายสุรินทร์  ยะปะเต  ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๕ (หัวหน้าส่วนโยธา) เลขที่
ต าแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง

 

 



งานโยธา  การวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  วางผังหลัก  ออกแบบสถาปัตยกรรม  
ครุภัณฑ์  และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตาม
ผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  
จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่าง ๆ ด าเนินการประกวดราคา  ท าสัญญาจ้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และตรวจรับงาน
งวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและ
รายการ  เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูก
สร้าง  ตรวจทานแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร  ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น  สะพาน  ถนน  ท่อ
ระบายน้ า  ทางเท้า  คลอง  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ สวนสาธารณะ  ส ารวจข้อมูลการจราจร   ส ารวจและ
ทดลองวัสดุ  ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้า  สวนสาธารณะ  ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร  ยานพาหนะ  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ  งานสัญญา  งานจัด
ตกแต่งสถานที่  ในงานพิธีท้องถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมการควบคุมการ
ก่อสร้าง  เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย  เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  
ติดตามประเมินผล   และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

-๒- 
๒. นายประยุทธ  พระเรียง  ต าแหน่ง ช่างโยธา  ๓  เลขที่ต าแหน่ง  ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ ปฏิบัติ  

หน้าที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการช่วยออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การช่วย
วางโครงการ การก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น 
ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ช่องน้ า อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ท่าเทียบเรือ 
สนามบิน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือการ
ก่อสร้าง ส ารวจและทดลองวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้
มาตรฐานเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปญัหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทันที เพื่อหาทาง
แก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่      เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่      /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

..................................... 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง 

ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 

๑. นางสาววิลัยพร  ดาสันทัด  ต าแหน่ง นักวิชาส่งเสริมสุขภาพ ๕ เลขที่ต าแหน่ง 
๐๖-๐๔๐๙-๐๐๑ รักษาราชการในต าแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข  
ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบ 
การจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้านได้แก่ การ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  การ



สุขาภิบาลและอ่ืน ๆ การวางแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และบริการทรัพยากรด้านต่าง ๆ 
การจัดให้มีและสนับสนุนการก าหนดนโยบายสาธารณสุข  การก าหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการ
ด าเนินงานสาธารณสุข เป็นตน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ 
ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญงานพิเศษเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและ
แผนงานของ อบต.ที่สังกัด ฝึกอบรมและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

 ให้ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้าน
อนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ส ารวจสภาพท้องที่ ปัญหาสถิติและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การให้บริการอนามัย
โรงเรียน จัดด าเนินการโภชนาการในโรงเรียน ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง และ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตครอบคลุมของสถานบริการ ให้ค าแนะน า สาธิตการรักษาร่างกายให้ปลอดภัย
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุ การรักษาความสะอาดเคหะสถาน การให้สุ ขศึกษาและให้ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการ การให้บริการวางแผนครอบครัวเป็นต้น ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ 

 
-๒- 

 
 ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงาน และอาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงาน

สุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บ าบัดรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย  วัณโรค จัดหาน้ าสะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทันที เพ่ือหาทาง
แก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่     เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่       /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

..................................... 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง 

ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 
  ๑. นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๖ว เลขที่ต าแหน่ง ๐๘-๐๘๐๕-
๐๐๑ รักษาราชการในต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ให้รับผิดชอบบริหารงาน และรับผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ 
หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะน าแนวทางการศึกษาและอาชีพ เผยแพร่
การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุโทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อืน่ที่ได้รับมอบหมาย 
  ให้ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะน าทางการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริม
การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา

 

 
 
 



เกี่ยวกับการแนะน าแนวทางการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียน
บทความ จัดท าวารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๒. นางพรรณิภา  อาศัยนา  ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง ๓๐-๒-๐๑๗๕ 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก อบต.สามเมือง 
  ๓. นางสุภาพร  แก้วพรม  ต าแหน่ง ครู เลขท่ีต าแหน่ง ๓๐-๒-๐๑๗๖ 

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อบต.สามเมือง 

๔. นางจ าปี  ปักนอก  ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง ๓๐-๒-๐๔๐๔ 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก อบต.สามเมือง 
-๒- 

 
  ๕. นางประวิงค์  ครูทองอินทร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง อบต.สามเมือง 

     ๖.  นางสุภาพร  จัดนอก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก อบต.สามเมือง 
  ๗. นางวันเพ็ญ  สอ้อนกลาง ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก อบต.สามเมือง 

    ๘. นางสาวบุบผา  ประสาทนอก  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ท าหน้าที่การสอนและอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกอก อบต.สามเมือง 
  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทันที เพื่อหาทาง
แก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่       เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ที ่      /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนสวัสดิการสังคม  

..................................... 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลได้เป็นไปตามระเบียบของทาง 

ราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  และ
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง 

๑. นางสาวพสิสมัย  มาปะโท  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว   เลขที ่
ต าแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
หน่วยงานเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบและคุณภาพของงานค่อนสูงมาก  รับผิดชอบงาน
บริหารงานสวัสดิการสังคม  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก   และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  มีหน้าที่ในการพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น สรุป
รายงาน  เสนอแนะและด าเนินการปฏิบัติงาน  บริหารงานสวัสดิการสังคมที่ยาก  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการ
งานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น  งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชน
แออัด  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การจัดตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชน  การจัดตั้งศูนย์เยาวชน  การส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน  การจัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน  งานนันทนาการชุมชน การจัดให้มี
ห้องสมุดประชาชน  งานส่งเสริมกีฬาประชาชน  งานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยราชการ  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุม



คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย  การปฏิบัติงานพิจารณาวาง
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผนมอบหมายงาน  
วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  
  ๒. นางสุภาวดี  แสนภูมิ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๔   เลขที่ต าแหน่ง ๐๗-๐๗๐๔-๐๐๑ ให้
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น 
ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของ
ประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริม
ประชาชนให้มีความสนใจความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนา
กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนา
ชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อ านวยความ 
 

-๒- 
สะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน ติดตามผลงาน
และจัดท ารายงานต่าง ๆ  เป็นต้น ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวสายกีต้าร์  ปะวะขัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย
เหลือ 

๓.กนางสาวพิมพ์พจี  แวะสันเทียะ  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ๔ เลขที่ต าแหน่ง  
๐๑-๐๗๐๘-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นท า หน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ 
เกษตร เช่น การปรับปรุง บ ารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต 
การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลุกพืชและการปราบ
ศัตรูพืช ให้ค า ปรึกษาแนะน า อบรม และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร
และประเมินโดยทั่วไปช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช  
วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วยตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและ
ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานีทดลอง ซ่ึงด า เนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงกรรมวิธี
การผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

๔.กนางสาวสายกีต้าร์  ปะวะขัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ให้เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
  ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรือมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทันที เพ่ือหาทาง
แก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่       เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


