
 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่ 712/2562 

เรื่อง  มอบหมำยงำนและอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     ให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรับผิดชอบและปฏิบัติรำชกำรแทน 

************************** 

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนใน
พ้ืนที่  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 60 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และอาศัยอ านาจตามความในข้อ 236 วรรคท้าย และ   
ข้อ 240 วรรคสอง (2) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 ข้อ 264  จึงมอบหมาย
หน้าที่ให้ นายปรีชา  คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002  รับผิดชอบการบริหารงานประจ าส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

 1. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
       1. งำนกำรศึกษำ  งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองการศึกษา  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน 

(1) งานเกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่  
งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุและงานโรงเรียนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(2) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
(3) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(4) งานวิจัยทางการศึกษา 
(5) งานพัฒนาหลักสูตร 
(6) งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้านการนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาทาง 

วิชาการ 
(7) งานเขียน เอกสาร ต ารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
(8) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
(9)  งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ 
(10)  งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
(11)  งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา 
(12)  งานส่งเสริมการศาสนา 
(13)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
(14)  งานฎีกาส่วนศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม 
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                  2. กองสวัสดิกำรสังคม      
                   1. งำนสวัสดิกำรสังคม   งานการจัดระเบียบชุมชน    งานการพัฒนาชุมชน            
งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน าบริการขั้น
พ้ืนฐาน ไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

-  งานสวัสดิการสังคม 
      -  งานการจัดระเบียบชุมชน 
      -  งานการพัฒนาชุมชน 
                     -  งานข้อมูล จปฐ.   งานข้อมูล กชช. 2 ค   
      -  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น งานธุรการ  

     2. งำนสังคมสงเครำะห์    งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตในครอบครัว  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหา
สังคมต่าง ๆ   งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  งานประสานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    -  งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  
     -  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
       -  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
      -  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม สงเคราะห์ภาคเอกชน 
      -  งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
     -  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
      -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
      -  รวบรวมแผนงานและโครงการ 
      -  สนับสนุนและร่วมมือปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
 

       ๓.  งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี     
-  งานส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน 

       -  งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
       -  งานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
       -  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง 
      -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
      -  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแก่ 
      ชุมชน  
     -  งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ   ให้แก่ชุมชน 
                    -  งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ 
     สุขาภิบาล 
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     4. งำนธุรกำร  งานธุรการของกองหรือส่วนงานและงานดังต่อไปนี้ งานสารบรรณ
งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และ อ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมงานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ  งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ    งานด้าน
ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของส่วนการสวัสดิการ
สังคม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตาม และการรายงานงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมและบริหารงานของหน่วยงาน ติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบรายงานประจ าปี        
เป็นประจ าทุกปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเต็มก าลังความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ราชการและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ หากมีปัญหาในการปฏิบัติราชการให้รายงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

         สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

      
                                  ( นายณรงค์เดช  ไชยมูล ) 

                              ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ                                            


