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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ 
ที่  688 / 2562 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

------------------------------------ 
 

 ด้วยในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับวันจะมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นและ            
มีภารกิจมากขึ้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ระเบียบแผนของทางราชการและให้ความเหมาะสมในแต่ละงานและบุคคล ตลอดจนก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ  ประกอบกับมีพนักงานส่วนต าบล  โอน (ย้าย) จึงแบ่งงาน
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นใหม่และยกเลิกค าสั่งเดิม            
ที่ 240/2561  ลงวันที่  5  เดือนเมษายน พ.ศ. 2561  และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ดังนี้ 
 
 ให้ นายณรงค์เดช  ไชยมูล  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ระดับ กลาง เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-001  เป็นผู้บังคับบัญชาหัวหน้างาน  พนักงาน ตลอดจน
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ โดยมี  นายปรีชา คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13-3-00-1101-002  เป็นผู้ช่วย  ดังนี้ 
 
 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้ นางสาวมยุรี  ไชยสุภา ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-01-2101-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีผู้ช่วย ดังนี้ 
 1. งำนธุรกำร ให้ นางสาวมยุรี  ไชยสุภา  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับ ต้น  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-2101-001   เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมี สิบเอกหญิงวิลาวัลย์  ไชยสุภา 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-4101-001  และนางสาวพัชรา  
ตะถาขัด ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อ และ

อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(3) งานเลขานุการและงานประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน

ส่วนต าบล 
(4) งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ 
(5) งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ 
(6) งานจัดท าค าสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(7) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 
(8) งานแจ้งมติ ก.อบต. ให้ส่วนต่างๆ ทราบ 
(9)  งานฎีกาส านักงานปลัด 
(10) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

/2. งานการเจ้าหน้าที่... 
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 2. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  ให้  นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 
ช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง   13-3-01-3102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
(4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา  การศึกษาต่อและดูงานการศึกษาต่อ

การขอรับทุนการศึกษา 
(9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างการให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณี

พิเศษ 
(10) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
(11) งานลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่น ๆ 
(12) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานองค์การบริหาร 

                               ส่วนต าบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และบางส่วนของงานวิชาการและแผน 
(13) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและ 

                               พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
(14) งานจัดท านิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตาม 

                               กฎหมาย 
(15) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าท่ีละเมิดข้อบัญญัติต าบล 
(16) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตรา ต่าง ๆ 
(17) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3. งำนข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สำบ ให้ นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว ต าแหน่ง   
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   13-3-01-3102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  และ       
มีนางสาวพัชรา  ตะถาขัด  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1)   งานข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)   งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล 
(3)   งานบันทึกข้อมูล  งานประมวลผลข้อมูล 
(4)   งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ณ  จุดประชาสัมพันธ์ 
(5)   งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     

 
 

/4. งานป้องกัน... 
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 4. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและงำนยำเสพติด  ให้ นายสันทัด  อนุมาศ  ต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย    ระดับ   ปฏิบัติงาน   เลขที่ต าแหน่ง   13-3-01-4805-001     
เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
(3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการ   

ด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
            สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ฯลฯ 

(4) งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกัน   
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  

(5) งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(6) งานฝึกซ้อมและด าเนินการตามแผน 
(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
(8) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(9) งานป้องกันกันการติดยาและสารเสพติด 
(10) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 5. งำนวิชำกำรและแผน ให้ นายปรีชา  คุณแสน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ ต้น  เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002  เป็นผู้รับผิดชอบ   มีหน้าที่
เกี่ยวกับ 

(1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 

(2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และหน่วยงาน หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง 

(3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติมโตของประชากรในเขตต าบลและความพอเพียง
ของบริการสาธารณูปโภคหลัก 

(4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต 
(5) งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปาน

กลางและแผนประจ าปี 
(6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
(7) งานเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(8) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด และ 

                            รัฐบาล 
(9) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
(10) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
(11) งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 

 
 

/(12) งานศึกษา... 
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(12) งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ 
ประชาชน  หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการงานในหน้าที่เพ่ือเสนอแนะ
ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้ 
เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 

(13) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
และด าเนินการ 

(14) งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม  งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(15) งานจ่ายขาดเงินสะสม 
(16) งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(17) งานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 6.  งำนบริหำรงำนทั่วไป    ให้   นางสาวบุญน า    นิยรัตน์    ลูกจ้างประจ า   ต าแหน่ง        

นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
-  งานบริหารงานทั่วไป  

        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานเลขานุการ หรือปฏิบัติงานในฐานะ หัวหน้า
หน่วยงาน หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ        
โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน    
งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  หรือปฏิบัติงานเลขานุการ   โต้สอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการ
ส าหรับการประชุม บันทึกประชุม จัดท ารายงานประชุม ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลทั้งใน และต่างประเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้ค าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 

1. งานสารบรรณ 
2. งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
3. งานควบคุมภายใน 
4. งานอ านวยการและประสานงานราชการ 
5. งานชุมชนสัมพันธ์ 
6. งานโครงการพิเศษต่าง ๆ 
7. งานดูแลทรัพย์สินของ อบต. เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้ง

งานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะฯลฯ แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาสั่งการ 
 
 
 
 
 

/7. งานสิ่งแวดล้อม... 
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 7. งำนสิ่งแวดล้อม  ให้นายปรีชา  คุณแสน  ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002 และนางสาวมยุรี ไชยสุภา ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13-3-01-2101-001  มีหน้าที่เก่ียวกับ
งานสิ่งแวดล้อม 
 -  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
 -  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ 
 -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
 -  งานกวาดล้างท าความสะอาด 
 -  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 -  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
  -  งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  8.  งำนเกษตร  ให้  นายสันทัด   อนุมาศ   ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับ ปฏิบัติงาน เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-4805-001  เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  (1) งานส่งเสริมวิชาการเกษตร 

- การส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
- การส ารวจแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
- การบริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร 
- งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
- การส ารวจช่วยเหลือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
- การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร 
- การกระจายพันธุ์ 

(2) งานส่งเสริมการประมง 
(3) งานส่งเสริมงานปศุสัตว์ 
(4) งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

 
 

 9. งำนสำธำรณสุข  ให้ นางสาวมยุรี ไชยสุภา ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) 
ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13-3-01-2101-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีนางสาวพัชรา  ตะถาขัด ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย   มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  1. งำนสุขำภิบำล มีหน้าที่เก่ียวกับ 
         -   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
             -   งานควบคุมการประกอบการค้าน่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- งานชีวอนามัย 
- งานฌาปนกิจ 
- งานจัดท าค าสั่งและประกาศ 

 
 

/2. งานป้องกัน... 
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  2. งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เก่ียวกับ 
- ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
- งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค 
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

  3. งำนสัตว์แพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
- งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   4. งำน สปสช. 
 
 10. งำนดูแลครุภัณฑ์และยำนพำหนะ  ให้ นายสม วรรณะ  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     
(จ้างเหมา) เป็นผู้รับผิดชอบ    มีหน้าที่เก่ียวกับ 
   (1)  ดูแล  รักษา  ท าความสะอาด และรักษารถยนต์  รถไถฟาร์ม ให้อยู่ในสภาพดี 
       (2)  ดูแลรับผิดชอบ โรงน้ าแข็งชุมชนต าบลแม่สาบ ในการผลิต  จ าหน่าย   
  (3)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 11.  งำนดูแลอำคำรสถำนที่   ให้ นายบุญส่ง  อินตานิ  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยมีนางสาวจ ารัส  เกตุแก้ว ต าแหน่งแม่บ้าน (จ้างเหมา) เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่เก่ียวกับ  

(1) เปิด – ปิด ส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทาง
ราชการ  

                 (2) การรักษาความปลอดภัย 
 (3) เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 (4) ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  
 (5)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 12. งำนกิจกำรสภำ ให้ นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ  
ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 13-3-01-3102-001 เป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานสารบรรณของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) งานเลขานุการและงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
(3) งานจัดท าค าสั่งและประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

/13. งานเลือกตั้ง... 
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 13. งำนเลือกตั้ง   ให้ นางสาวชนิดาภา  เรือนแก้ว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ  
ช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-01-3102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
  (1) งานจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) งานเอกสารการเลือกตั้งและติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
  (3) งานประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการ 
        เลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 กองคลัง   ให้ นางสาวสุวารินทร์  จอมค า ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)  
ระดับ ต้น  เลขท่ีต าแหน่ง  13-3-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยมีผู้ช่วยดังนี้ 
 1. งำนผลประโยชน์และจัดเก็บรำยได้    ให้ นางสาวสุวารินทร์  จอมค า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง)  ระดับ ต้น  เลขที่ต าแหน่ง  13 -3-04-2102-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  
โดยมีนางสาวบุญน า  นิยรัตน์   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (ลูกจ้างประจ า)  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี 
(2) งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก 

ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) 
(3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบค าร้องของผู้เสียภาษี  

ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ 
(4) งานพิจารณาการประเมิน และก าหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ในเบื้องต้นเพ่ือน าเสนอ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีอากร แก่ผู้เสียภาษี 
(6) งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน 
(7) งานลงรายการเก่ียวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงิน

ผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจ า
ทุกวัน 

(8) งานด าเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
(9) งานเก็บรักษาและการน าส่งเงินประจ าวัน 
(10)  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
(11)  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน 
(12)  งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีบ ารุงท้องที่ 
(13) การจัดท ารายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล 
(14)  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  

                ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(15)  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บ 

         รายได ้
(16)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วน 

        ต าบล 
(17)  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการก าหนดยื่นแบบ 

 
/(18) งานจัดท า... 
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(18)  งานจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
(19)  งานตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 

         หรือค าร้องภายในก าหนดและรายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้ 
         อ่ืน ๆ   ภายในก าหนดของแต่ละปี 

(20)  งานจัดท าหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ 
         ทรัพย์สิน ภายในก าหนด 

(21)  งานเกี่ยวกับการด าเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
(22)  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการเร่งรัดรายได้ 
(23)  งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

        (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
(24)  งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
(25)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 2.  งำนกำรเงินและบัญชี ให้ นางสาวบุญน า   นิยรัตน์   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  เป็น
ผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
(2) งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
(3) จัดท ารายงานการจัดท าเช็คและด าเนินการจ่ายเงินหรือเช็คให้ผู้มีสิทธิรับเงินและเจ้าหนี้

พร้อมจัดเก็บเอกสารและหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานในส าคัญจ่าย 
(5) งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
(6) งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี หรือรายงานอ่ืน ๆ   
(7) งานฎีกาส่วนการคลัง 
(8) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 3. งำนพัสดุ   ให้  นางสาวพรวิมล  ตาติเส  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง 13-3-11-3801-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานการซื้อและงานจ้าง 
(2) งานการซ่อมและบ ารุงรักษา 
(3) งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ 
(4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(5) งานการจ าหน่ายพัสดุ 
(6) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

/กองช่าง... 
 



๙ 

 

          กองช่ำง     ให้ นายวัชรินทร์  นนทวาสี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง   
13-3-05-2103-001  โดยมี   นายอนุศาสน์  มณีรัตน์  ต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน และ   
นายพลกฤต บุตรดี ต าแหน่ง คนงานทั่วไป เป็น ผู้ช่วย   ดังนี้ 
 1. งำนวิศวกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) ออกแบบค านวณด้านวิศวกรรม 
(2) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(3) งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
(4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
(5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(6) งานส ารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอียดทางด้าน

วิศวกรรม 
(7) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
(8) งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(9) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(10) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชมแออัด 
(11) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
(12) งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
(13) งานฎีกาส่วนโยธา 
(14) งานธุรการส่วนโยธา 
(15) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า 
(16) งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
(17) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2.  งำนสำธำรณูปโภค  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ ฯลฯ 
(2) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(3) งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า 
(4) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที ่
(5) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(6) งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
(7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
(8) งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา 
(9) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ 
(10)  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(11) งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ 
(12)  งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(13)  งานประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอ

บริการสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับ
การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 

(14)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
/กองการศึกษา... 



๑๐ 

 

           กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ให้ นายปรีชา  คุณแสน ต าแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารสวนต าบลแม่สาบ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ต้น       
เลขที่ต าแหน่ง 13-3-00-1101-002 โดยมีผู้ช่วย ดังนี้ 
 1. งำนกำรศึกษำ  มี นายปรีชา  คุณแสน ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารสวนต าบลแม่สาบ 
รักษาราชการแทน  ผู้ อ านวยการกองการศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ ต้ น เลขที่ ต าแหน่ ง                         
13-3-00-1101-002 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วย ดังนี้ 
  1. นางรัตนา         วงค์ศิริ ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ  

        เลขที่ต าแหน่ง 13-3-08-3803-001 
  2. นางสาวสายสุนีย ์ กลันยา  ต าแหน่งครู  เลขที่ต าแหน่ง 133086600515 
  3. นางธัญญารัตน์   จะหละ   ต าแหน่งครู  เลขที่ต าแหน่ง 133086600516 
  4. นางสมพร          พะแป่   ต าแหน่งครู  เลขที่ต าแหน่ง 133086600517 
  5. นางอ าไพร         บุญวงค์  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
  6. นางสาวคนึงนิจ   สุวรรณ์ทอง ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
  7. นางนงลักษณ์      อุตมะติง  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
 
 ให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(1) งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของส่วนการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน 

(2) งานเกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งาน
บริหารและวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุและงานโรงเรียนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(3) งานส ารวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
(4) งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
(5) งานวิจัยทางการศึกษา 
(6) งานพัฒนาหลักสูตร 
(7) งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้านการนิเทศให้ค าปรึกษาแนะน าปัญหาทางวิชาการ 
(8) งานเขียน เอกสาร ต ารา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
(9) งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
(10)  งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ 
(11)  งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา 
(12)  งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา 
(13)  งานส่งเสริมการศาสนา 
(14)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 
(15)  งานฎีกาส่วนศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
(16)  งานด้านการบริการให้ค าปรึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 
(17)  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

/กองสวัสดิการ... 
 



๑๑ 

 

                กองสวัสดิกำรสังคม    ให้ นางสุพรรณี  อุตมะติง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ระดับ ต้น  เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-2105-001  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
 

                 1. งำนสวัสดิกำรสังคม  มี นางสุพรรณี  อุตมะติง ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13-3-11-2105-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวพรวิมล  ตาติเส  ต าแหน่ง 
นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-3801-001  และนายวิทวัฒน์   จันตานนท์  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 13 -3-11-4801-001  เป็นผู้ช่วย        
มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจัดระเบียบชุมชน    งานการพัฒนาชุมชน   งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน   
งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดท า
โครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน  งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   

-  งานสวัสดิการสังคม 
      -  งานการจัดระเบียบชุมชน 
      -  งานการพัฒนาชุมชน 
                   -  งานข้อมูล จปฐ.   งานข้อมูล กชช. 2 ค   
      -  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น งานธุรการ  
 
      2. งำนสั งคมสงเครำะห์   ให้ นางสาวสุพรรณี   อุตมะติ ง   ต าแหน่ ง   ผู้ อ านวยการ                
กองสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13 -3 -11 -2105 -001  เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยมี          
นางสาวพรวิมล  ตาติเส  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-11-3801-001  
และนายวิทวัฒน์   จันตานนท์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง           
13-3-11-4801-001    เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาส  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตในครอบครัว   งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานส ารวจวิจัยสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี  และสงเคราะห์หญิงบางประเภทงานประสานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
    -  งานการสงเคราะห์เด็ก คนชรา คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  
     -  งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
       -  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
      -  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม สงเคราะห์ภาคเอกชน  
      - งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
     -  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
      -  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
      -  รวบรวมแผนงานและโครงการ 
      -  สนับสนุนและร่วมมือปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-  งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ  
 
 

/3. งานส่งเสริม... 



๑๒ 

 

 
      ๓.  งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี    ให้ นางสุพรรณี  อุตมะติง ต าแหน่งผู้อ านวยการ    
กองสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง  13 -3-11 -2105 -001  เป็นผู้ รับผิดชอบ    โดยมี         
นางสาวพรวิมล  ตาติเส  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 13-3-11-3801-001  
นายวิทวัฒน์   จันตานนท์   ต าแหน่ งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ  ปฏิบั ติ งาน เลขที่ต าแหน่ ง                 
13-3-11-4801-001  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานส่งเสริมอาชีพ   และข้อมูลแรงงาน  งานการพัฒนา
สตรีและเยาวชน  งานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี   งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นงานธุรการ หรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

-  งานส่งเสริมอาชีพ และข้อมูลแรงงาน 

       -  งานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
       -  งานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
       -  งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง 
      -  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
      -  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการ 

    แก่ชุมชน  
-  งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ   ให้แก่ชุมชน 

                    -  งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา        
    การอนามัยและสุขาภิบาล 
 

 4. งำนธุรกำร  ให้  นายวิทวัฒน์    จันตานนท์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 
ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง 13-3-11-4801-001  เป็นผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือ
ส่วนงานและงานดังต่อไปนี้ งานสารบรรณงานดูแล   รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และ อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมงาน
ตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ   งานด้านประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานรวบรวมข้อมูล
และจัดท าแผนของส่วนการสวัสดิการสังคม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตาม และการ
รายงานงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
                                           สั่ง  ณ  วันที่   1   เดอืนตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 
 
                                         (นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา) 
                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาบ 


