
 
 
 

     
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 

 ที่  135 / 2565 
เรื่อง กำรก ำหนดงำน และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง  

และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
**************** 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 230 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศจัดตั้งขึ้น โดยก าหนดให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
ภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติ และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจน
ไม่ซ้ าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล จึงขอยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล     
ชีวาน ที่  66/2565 เรื่อง การก าหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า    
พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน  ลงวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2565 และแต่งตั้งการรักษาราชการแทน การแบ่งการบริหารงาน มอบหมายหน้าที่  และความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

1. นำยรำเชนทร์ เพียรดี  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 20-3-00-1101-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1 งานที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชีวาน 

1.2 งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัดติดตามการด าเนินงานต่างๆของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง 
และกองสวัสดิการสังคม  

1.3  งานที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  

1.4  งานซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา 
1.5  งานที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหา และเสนอมาเพ่ือรับค าวินิจฉัยหรือเป็นเรื่อง 

กรณีพิเศษอ่ืนใด 
 

1.6  งานตรวจสอบฎีกา….. 
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1.6  งานตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ของทุกส่วนราชการ 
1.7 งานเสนอความคิดเห็น ข้อพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรในการอนุมัติ การอนุญาตหรือ 

ด าเนินการอ่ืนใดต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.8 งานควบคุม การลาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงาน

จ้างเหมาบริการ 
1.9  งานให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

    1.10 งานเป็นผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน  และงานควบคุมภายในตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

1.11 งานที่ส่วนราชการต่างๆ เห็นควรเสนอเพ่ือทราบ  
 

2. นำยปริษกร จรนิเทศ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น      
ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 20-3-00-0101-002 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 งานที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมอบหมายเป็น        
ครั้งคราวด้วยวาจา 

2.2 งานด้านวินัยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  และพนักงานจ้างเหมา 
2.3 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 
2.4 งานอ าเภอ/จังหวัด เคลื่อนที่ 
2.5 งานในเชิงนโยบายต่างๆ ของทางราชการ 
2.6 งานจัดท าร่างและตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญาต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
2.7 งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
2.8 งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินคดีความ 
2.9 งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน / งานคุ้มครองผู้บริโภค       
2.10 งานตามพรบ. หอพัก / พรบ.โรงแรม / พรบ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ 
2.11 งานเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน ในการบังคับบัญชา  

ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน า เร่งรัดติดตาม กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.12 งานติดตามเร่งรัด ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การด าเนินงานต่างๆของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของทุกส่วนราชการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  

2.13  งานเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  
2.14 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. นายแพร  ….. 
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 3. นำยแพร  คู่พิมำย  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่

ต าแหน่ง  20-3-01-2101-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม แนะน า การด าเนินการต่างๆ ของ

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

3.2 งานยกร่างข้อบัญญัติ/งานถือปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่างๆ (เว้นแต่ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย)  

3.3 งานเลือกตั้ง 
3.4 งานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ/ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกฯ  
3.5 ศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน 
3.6 งานส่งเสริมการเกษตร/งานตกแต่งภูมิทัศน์/งานกรมปศุสัตว์ 
3.7 งานจัดเตรียมข้อมูลและการน าเสนอการตรวจ LPA (ด้านที่ 4,ด้านที่ 5) 
3.8 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
3.9 งานควบคุม ตรวจสอบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.10 งานพิจารณาขออนุญาตเปลี่ยนเวรยาม  

     3.11 งานเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา ในกรณีที่ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

            3.12 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4.  นำงธัญชนก  สันชัย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 20-3-
01-3103-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

     4.1 งานเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในกรณีที่
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

4.2 งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การปรับปรุง แก้ไขแผนฯ   
4.3 งานแผนด าเนินงานฯ 
4.4 งานติดตามประเมินผลแผนฯ 
4.5 งานจัดเตรียมข้อมูลและการน าเสนอการตรวจ LPA (ด้านที่ 1) 
4.6 งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-PLAN)  
4.7 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA  (ข้อO10-O12,O18-

O20,O39-O41, O42-O43) 
4.8 งานบันทึก ตรวจสอบ  และรับรองข้อมูลในระบบ INFO ทั้ง 8 ด้าน  
4.9 งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณ) 
4.10 งานจัดท ารายการโอนงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย 
 

4.11 งานกิจการสภา… 
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4.11 งานกิจการสภา / ผู้ช่วยเลขานุการสภา 
4.12 งานแถลงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร / งานประเมินผู้บริหาร 
4.13 งานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
4.14 งานควบคุมภายในของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.15 งานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.16 งานในเชิงนโยบายต่างๆ ของทางราชการ 
4.17 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
5. นำงกำญจนำ  ยันตะพันธ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 20-3-01-

3102-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
5.1 งานแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและแผนอัตราก าลังพนักงานจ้าง  
5.2 งานสรรหา  บรรจุ แต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ งานผู้ช่วยนาย

ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
5.3  งานลงระบบข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ  
5.4 งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.5 งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

และพนักงานส่วนต าบล 
5.6 งานลงเวลาปฏิบัติราชการประจ าวัน / งานสรุปการขาด ลา มาสาย 
5.7 งานดูแลผังบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
5.8 งานจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ ของพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5.9 งานจัดส่งรายงานต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
5.10 งานเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) 
5.11 งานบัตรประจ าตัวผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
5.12 งานประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
5.13 งานจัดเตรียมข้อมูลและการน าเสนอการตรวจ LPA (ด้านที่ 2) 
5.14 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA (ข้อO25-O28,   

O34-O38) 
5.15 งานออกหนังสือรับรองต่างๆ 
5.16 งานบันทึกการประชุมผู้บริหาร/พนักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
5.17 งานนักศึกษาฝึกงาน 
5.18 งานข้อมูลทะเบียนผู้บริหาร สมาชิก  ในระบบ ODRS ป.ป.ช. 

                         5.19 งานควบคุม  ก ากับ  ดูแล แนะน า งานแม่บ้าน 
                         5.20 งานประสานงานสวัสดิการกรณีบุคลากรภายในองค์กรเสียชีวิต 

5.21 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6. นางสาวเฉลิมพร….. 
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6. นำงสำวเฉลิมพร ด่ำนกระโทก  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

6.1 งานธุรการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน 
6.2 งานฎีกาเบิกจ่ายของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
6.3 งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน / งานเบิกจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัวของส านักปลัด 
6.4 งานเสนอแฟ้มเอกสารต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และต่อผู้บริหาร  
6.5 งานสมุดปิดค าสั่ง สมุดปิดประกาศ สมุดตรวจเยี่ยม 
6.6  จัดท าทะเบียนคุมหนังสือ  / งานดูแลตู้หนังสือ 
6.7  งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
6.8  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
7. นำยนิรุตย์  เนียมกลำง  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนสวน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

7.1 งานท าความสะอาด ซ่อมบ ารุงดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  งต 584 
7.2 งานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  งต 584   
7.3 งานตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ สวนสาธารณะ บริเวณสถานที่จะท าการก่อสร้างศูนย์บริการ

ประชาชนแห่งใหม่ 
7.4 งานรับ–ส่ง เอกสาร/บุคลากร/รับหนังสือที่ช่องรับหนังสือ ที่ว่าการอ าเภอพิมาย และพ้ืนที่

ใกล้เคียง จังหวัดนครราชสีมา 
7.5 งานประดับธงและผูกผ้าวันส าคัญของชาติบริเวณรั้วขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7.6 งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานจัดสถานที่ประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
7.7  งานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
7.8  งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
8. นำยปภำณ  คู่พิมำย  พนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่งภารโรง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

8.1 งานเปิด-ปิด อาคารส านักงาน  
8.2 งานเกี่ยวกับการจัดเก็บ ก าจัดขยะมูลฝอย 
8.3 งานท าความสะอาดภายนอกรอบอาคารส านักงาน  หอประชุม ห้องน้ า และบริเวณ

ด้านหน้า ด้านหลัง อาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
8.4 งานเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการท าความสะอาด 
8.5 งานดูแลซ่อมบ ารุง  รักษา เครื่องตัดหญ้า  
8.6 งานประดับธงและผูกผ้าวันส าคัญของชาติบริเวณรั้วขององค์การบริหารส่วนต าบล 
8.7 งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานจัดสถานที่ประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
 
 

8.8 งานช่วยขับรถยนต์…… 
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8.8 งานช่วยขับรถยนต์ส่วนกลางถัดจากล าดับที่ 7  และล าดับที่  9 
8.9 งานรับ–ส่ง เอกสาร/บุคลากร ในเขตพ้ืนที่ต าบลชีวาน  
8.10 งานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
8.11 งานดูแลควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม 
8.12 งานตัดแต่งกิ่งไม้รอบบริเวณส านักงาน/บริเวณสถานที่จะท าการก่อสร้างศูนย์บริการ

ประชาชนแห่งใหม่ 
8.13  งานดูแลท าความสะอาด  เติมน้ าตู้ท าน้ าเย็น/น้ าร้อน ทุกเครื่อง 
8.14 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

9. นำยเชิดชัย  แฟนพิมำย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
9.1 งานจัดท าวางแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและแผนป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจน การ

วางแผนฝึกซ้อมการรับมือภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือภัยหนาว 
9.3 งานประสานงานกับจังหวัดและอ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
9.4 งานป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก  
9.5 งานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของทางราชการ  
9.6 งานควบคุมดูแลศูนย์วิทยุสื่อสาร การประสานงานวิทยุสื่อสารรับ – ส่ง ข่าวสารของ ทาง

ราชการ 
9.7 งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
9.8 งานป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  
9.9 งานเก็บรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.10 งานจัดเวรยามต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล/งานรายงานการอยู่เวรยาม 
9.11 งานจัดเตรียมสถานที่รัฐพิธีต่างๆ  
9.12 งานจิตอาสา/จิตอาสาภัยพิบัติ 
9.13 งานประดับธงและผูกผ้าวันส าคัญของชาติบริเวณรั้วขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.14 งานจัดสถานที่งานรัฐพิธี งานจัดสถานที่ประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลชีวาน 
9.15 งานตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ในส านักงาน งานดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลชีวาน 
9.16 งานถ่ายภาพกิจกรรม  ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
9.17 งานซ่อมบ ารุงและดูแลความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  กบ 7116 
9.18 งานช่วยขับรถยนต์ส่วนกลาง 
9.19  งานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
9.20  งานประชาสัมพันธ์ 
9.21 งานตัดแต่งก่ิงไม้รอบบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนแห่งใหม่ 
9.22 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

10. นางสาววลัยลักษณ์….. 
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10. นำงสำววลัยลักษณ์  ยันตะพันธ์ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งคนงาน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 

10.1 งานเจ้าหน้าทีย่านพาหนะ เก็บรักษาคู่มือ ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และ 
การใช้น ้ามันเชื อเพลิง 

10.2  งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขยะเป็นประจ าทุกเดือน 
10.3 ช่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ INFO ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10.4 งานบันทึกข้อมูลระบบผักตบชวา  
10.5 งานบันทึกข้อมูลโครงการระบบหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
10.6 งานบันทึกข้อมูลรายรับ – จ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชีวาน 
10.7 งานจัดท าฎีการายจ่ายในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบล 

ชีวาน 
10.8 งานน าเงินรายได้ฝากธนาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ 

ธนาคารกรุงไทย 
10.9 งานทะเบียนคุมการใช้รถ 
10.10 งานใบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน 
10.11 งานธุรการกองคลัง 
10.12 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
11. นำงสำวปิยะมำศ  ปืนพิมำย ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ดังนี้ 
11.1  งานท าความสะอาด ภายในอาคารส านักงาน ทุกส านัก/กอง  งานเช็ดกระจก 
11.2  งานดูแลเรื่องน้ าดื่ม กาแฟ ส าหรับผู้บริหารหรือผู้มาติดต่อราชการ  
11.3  งานท าความสะอาดห้องน้ า   
11.4  งานท าความสะอาดโรงครัว ล้างถ้วย  ล้างจาน  ล้างแก้ว 
11.5  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กองคลงั 

12. นำงพิไลวรรณ  ฉำยพิมำย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)  
เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-0103-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

12.1 งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม แนะน า การด าเนินการต่างๆ ของกอง
คลัง ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  

12.2 งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณของกองคลัง 
12.3 งานตรวจสอบความถูกต้องการน าส่งเงินประจ าวัน การลงบัญชีเงินรายได้ในระบบ E – 

Laas 
12.4 ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามการตรวจสอบเงินประจ าวันตรวจสอบความถูก

ต้องการน าส่งเงินประจ าวัน การลงบัญชีเงินรายได้ในระบบ E – Laas 
12.5 ตรวจสอบงานทะเบียนพาณิชย์ 
12.6 ตรวจสอบงานทะเบียนทรัพย์สิน 
12.7 งานวางเบิกเงินรายได้จากกรมบัญชีกลาง  ด้วย  Token  key 
12.8 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการการโอนเงินที่  Maker ส่งให้อนุมัติรายการ โอน  

ตลอดจนแจ้งผลการอนุมัติการโอนเงิน 
12.9 งานควบคุมภายในของกองคลัง 
11.10 งานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของทุกกอง 
11.11 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA  (ข้อO20) 
11.12 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

    

13. นำงสำวธนพร  สันพิมำย  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  เลขท่ีต าแหน่ง  20-3- 04-0311-001  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

13.1 งานเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

13.2 งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  ทุกวิธีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
13.3  งานคุมวัสดุคงคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
13.4 งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุส านักงานของกองคลัง 
13.5 งานทะเบียนทรัพย์สิน 
13.6 งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
13.7 งานจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
13.8 งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
13.9 งานจัดท าแผนพัสดุประจ าปีรวมถึงจัดท าแผนเพ่ิมเติมจากการโอนงบประมาณรายจ่าย 
13.10 งานตรวจสภาพก่อนคืนหลักประกันสัญญา  ทั้งเป็นเงินสดและหนังสือค้ าประกันสัญญา 
13.11 งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  ทุกวิธีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
 

13.12 งานจัดซื้อจัดจ้าง…. 
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13.12 งานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  e – Gp 
13.13 งานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  E – Laas 
13.14 งานดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
13.15 งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA  (ข้อO21-O24) 
13.16 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

14. นำงชยำนันท์  เณรน้อย ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 20-3-04-0307-
001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

14.1 งานบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ  ระบบ  E – Laas 
14.2 งานจัดท าฎีกาเงินเดือน  ค่าจ้าง  ฎีกาค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในระบบ  E – Laas 
14.3 งานจัดท าข้อมูลเงินเดือน  ท ารายงานขอโอนเงิน  พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ

รายงานดังกล่าว  ก่อนน าส่งให้  Authorizer  เพ่ืออนุมัติการโอน 
14.4 งานจัดท าใบสรุปใบน าส่งเงิน  ระบบ  E – Laas 
14.5 งานจัดท าทะเบียนรายจ่าย  ระบบ  E – Laas 
14.6 งานจัดท าบัญชีแยกประเภท  ระบบ  E – Laas 
14.7 งานจัดท ารายงานงบการเงินประจ าเดือน  ประจ าปีในระบบ  E – Laas 
14.8 งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการจัดท าฎีกาการเบิกจ่ายเงินของทุกกอง 
14.9 งานรายงานจัดท าเช็ค  พิมพ์เช็ค 
14.10งานประสานธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ 
14.11 งานเจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงินในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สปสช.) 
14.12 งานเรียกดูรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
14.13 งานจัดท าบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
14.14 งานจัดท าบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
14.15 งานจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
14.16 งานบันทึกรับเงินภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า  Link  ในระบบ  E – Laas 
14.17 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

15. นำงทัศนีย์  ผลเรือง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-04-0309-001  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

15.1 งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย 
15.2 งานตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าภาษีต่างๆ 
15.3 งานรับช าระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  ผ่านระบบ  E – Laas 
15.4 งานรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 
15.5 งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
15.6 งานแผนที่แม่บทและการคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
15.7 งานจัดท าใบน าส่งเงิน  ระบบ  E – Laas 
 

15.8 งานรายงานสรุป…. 



-10- 
 
15.8 งานรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี  จากบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้ส าหรับ

การรับเงิน  และตรวจสอบการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
15.9 เรียกดูรายงานการรับเงินในระบบธนาคารกรุงไทย 
15.10 งานน าเงินรายได้ฝากธนาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ 

ธนาคารกรุงไทย 
15.11 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี 
15.12 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

16. นำงสำวธัญญำรัตน์  สินสวัสดิ์  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

16.1  งานบันทึกข้อมูลสถิติการคลัง  ประเภทรายรับ  รายจ่าย 
16.2  งานบันทึกข้อมูลรายรับ - จ่าย  ระบบ  e  -  plane 
16.3  งานจัดส่งภาษีสรรพากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การยื่นแบบแสดงภาษี 
16.4  งานประกันสังคมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
16.5  งานจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลชีวาน 
16.6  งานจัดท ารายงานรายรับ - จ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
16.7  งานจัดท าหนังสือรับรอง  เงินภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  และต่อประสานงานส านักงาน

สรรพากร   
16.8  งานจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน 
16.9  งานจัดท ารายงานรายรับ –จ่าย รายเดือน  รายไตรมาส 
16.10  งานฎีกาเบิกจ่ายของกองคลัง 
16.11 งานรวบรวมเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย 
16.12 งานจัดเก็บฎีกาการเบิกจ่าย 
16.13 งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

17. นำงสำวแพรวพรำว  ยันตะพันธ์  ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
17.1 งานช่วยจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล 
17.2 งานช่วยจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
17.3 งานช่วยจัดท าข้อมูลระบบแปลงที่ดิน 
17.4 งานช่วยงานออกส ารวจแนวเขตท่ีดิน 
17.5 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

กองช่าง…… 
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กองช่ำง 
นำยปริษกร จรนิเทศ ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

เลขที่ต าแหน่ง 20-3-00-0101-002 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
18.1 งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม แนะน า การด าเนินการต่างๆ ของ

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

18.2 งานตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2534 
18.3 งานตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2542 
18.4 งานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
18.5 งานตามพระราชบัญญัติผังเมือง 
18.6 งานตามพระราชบัญญัติวิศวกรรมควบคุม 
18.7 งานตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
18.8 งานตามพระราชบัญญัติทางหลวงท้องถิ่น 
18.9 งานตามพระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง 
18.10 งานตรวจสอบแบบแปลนประกอบใบอนุญาตก่อสร้าง  
17.11 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, งานควบคุมงานจ้าง  
17.12 งานสุขาภิบาล งานแผนที่เส้นทางคมนาคม  
17.13 งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณของกองช่าง 
17.14 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

19. นำยสอ๊อต ธุระสุข ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

19.1 งานดูแล รักษา สถานีสูบน้ าไฟฟ้า 
19.2 งานช่วยเหลืองานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
19.3 งานท าความสะอาด ซ่อมบ ารุง ดูแล รักษา รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน   

บย 9063 
19.4  งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
19.5 งานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  บย 9063 
19.6 งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  บย 9063 
19.7 งานชี้ระวังแนวเขตท่ีสาธารณะ/ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
19.8 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

20. นายสุริยา..... 
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20. นำยสุริยำ นำคแท้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างผังเมือง มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

20.1 งานผู้ช่วยงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาโครงการต่างๆ 
20.2 งานขออนุญาตต่างๆ ของกองช่าง 
20.3 งานจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
20.4 ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานจ้าง 
20.5 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

21. นำยภำคภูมิ  ธุระสุข พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
21.1 งานช่วยเหลือ สนับสนุน ซ่อมบ ารุง การดูแลระบบประปาของหมู่บ้านต่างๆ 
21.2 งานตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าในส านักงาน 
21.3  งานซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
21.4 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
22.5 งานผู้ช่วยขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน  บย 9063 
22.6 งานตัดแต่งก่ิงไม้รอบบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนแห่งใหม่ 
22.7 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
22. นำงสำวชนิดำ  กลิ่นโนนสูง ต าแหน่งพนักงานจ้างเหมา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

22.1  งานธุรการของกองช่าง  
22.2 งานฎีกาเบิกจ่ายของกองช่าง 
22.3 งานควบคุม เบิกจ่ายวัสดุส านักงานของกองช่าง 
22.4 งานรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
22.5  งานบันทึกข้อมูลต่างๆ ของกองช่าง 
22.6  ติดตามตรวจสอบการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของระบบประปาหมู่บ้านจ านวน     

๖ แห่งต่อเดือน 
22.7 งานตรวจสอบบัญชีกิจการประปาหมู่บ้าน 
22.8 จัดเตรียมข้อมูลและรายงาน งานลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  
22.6  งานจัดท าเอกสารบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

คณะกรรมการ จัดท าร่างขอบเขตงาน ก่อสร้าง (TOR) และการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของกองช่าง 

22.7 งานจัดเตรียมการประชุม  อบรมสัมมนาของกองช่าง  หรือของหน่วยงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

22.8  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 
 

กองการศึกษา  …………. 
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กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 

23. นำงสำวอนัญภัทร ห่อไธสง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง  20-3-08-2107-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

23.1 งานควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม แนะน า การด าเนินการต่างๆ ของกอง 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

23.2  งานประสานงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 

23.3  งานกีฬาและประเพณีต่างๆ 
23.4 งานควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
23.5 งานสภาวัฒนธรรมต าบล/ที่อ่านหนังสือประจ าต าบล  
23.6  งานประสานงานกับวัด และศาสนพิธี 
23.7 งานจัดเตรียมข้อมูลและการน าเสนอการตรวจ LPA (ด้านที่ 4) 

  23.8 งานผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่งบประมาณของกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
23.9  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
24. นางสาวศิรชญา สนิทบุญ พนักงานจ้างทั่วไป ต้าแหน่งผู้ดูแลเด็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ดังนี  
24.1 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
24.2 งานในหน้าที่ครูผู้ปฏิบัติการสอน เช่น การจัดท าแผนประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการ

เรียนการสอน การจัดท าสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมรับการ ประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก ฯลฯ 

24.3 งานจัดท าแผน 4 ปี แผนปฏิบัติการและงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชีวาน 

24.4  งานจัดท าแผน / ข้อมูลต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
24.5  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

25. นำงมินตรำ  ปั่นอ้ำย  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
25.1 งานเปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
25.2 งานท าความสะอาดทั่วบริเวณภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลชีวาน 
25.3 งานท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้เด็ก  
25.4  งานท าความสะอาดห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
25.5 งานจัดเตรียมน้ าดื่มให้กับเด็ก 
25.6 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
 

26. นางสาววรัทยา  ……. 
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26. นำงสำววรัทยำ  ทิศรักษ์  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

26.1 งานธุรการกองการศึกษา  
26.2 งานฎีกาเบิกจ่ายของกองการศึกษา  
26.3 งานควบคุม เบิกจ่ายวัสดุส านักงานของกองการศึกษา 
26.4 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

กองสวัสดกิำรสังคม  
27. นำงสมมำตร ภำคกลำง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ต าแหน่ง  20-3-11-

2105-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
27.1 งานควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม แนะน า การด าเนินการต่างๆ ของกอง

สวัสดิการสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ นโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 

27.2 งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
27.3 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
27.4 งานขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 
27.5  งานผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน    
27.6 งานอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่ มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) 
27.7  งานการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care) 
27.8 งานก ากับดูแล ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่าย นักบริบาลท้องถิ่น 
27.9 งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งบประมาณของกองสวัสดิการสังคม 
27.10งานควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม  
27.11 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
27.12  งานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
27.13 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

28. นำงสำวนิภำพร  สิริแวว  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  20-3-11-
3801-001  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

28.1 งานเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม  ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

28.2 งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ 
28.3 งานส ารวจและขึ้นทะเบียนสวัสดิการทางสังคมต่างๆ  
28.4 งานฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของราษฎร 
28.5 งานด าเนินการสนับสนุนในการรวมกลุ่มต่างๆ ของประชาชน 
28.6 งานเศรษฐกิจชุมชน 
 

28.7 งานจัดเตรียมข้อมูล...... 
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28.7 งานจัดเตรียมข้อมูลและการน าเสนอการตรวจ LPA (ด้านที่ 4) 
28.8 งานธุรการ งานพัสดุ และงานฎีกาเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

(สปสช.) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
28.9  งานพัฒนาสตรี / งานกิจกรรมสตรี 
28.10 งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
28.11 งานอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

29. นำงสำวสุภำภรณ์  ฉิมกลำง ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
29.1 งานธุรการกองสวัสดิการสังคม /งานฎีกาเบิกจ่ายกองสวัสดิการสังคม 
29.2 งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อกองสวัสดิการสังคม เพ่ือขอรับความ

ช่วยเหลือโดยการขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพิเคชั่น ด้านเด็กและเยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  คนไร้ที่พ่ึง   
29.3  งานการประชาสัมพันธ์ของกองสวัสดิการสังคม   
29.4 งานควบคุมเบิกจ่าย/เก็บ/บ ารุงรักษา วัสดุส านักงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น      

ชุดไทย  ขันโตก เป็นต้น 
29.5 งานจัดเตรียมสถานที่การประชุม ของกองสวัสดิการสังคม หรือของหน่วยงานที่     

บูรณาการร่วมกับของกองสวัสดิการสังคม  ตามที่ได้ขอความร่วมมือมา   
29.6  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
30. นำงโสภำ  ยันตะพันธ ์ ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

30.1 การประเมินปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
30.2 การให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคล  (Care Plan) 
30.3 การประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
30.4 การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงหรือญาติหรือผู้ดูแล 

 
31. นำงสำวเนำวรัตน์  นำคแท้  ต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 
31.1 การประเมินปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
31.2 การให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคล  (Care Plan) 
31.3 การประเมินความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
31.4 การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงหรือญาติหรือผู้ดูแล 
 

การมอบหมาย….. 
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 การมอบหมายความรับผิดชอบงานในครั งนี  ให้หมายความรวมถึงการจัดเก็บดูแลรักษา เอกสาร วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเองด้วย ในกรณีที่มีภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็น
หน้าที่ของบุคคลใดตามค้าสั่งนี  ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้อ้านวยการกอง/หรือต้าแหน่งอ่ืนๆ ที่อาวุโสสูงสุดในกองนั นๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนั น โดยทั งนี ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลชีวาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานราชการ
ประจ้าให้เป็นไปตามนโยบายและตามที่กฎหมายก้าหนด ถ้าค้าสั่งใดที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี  ซึ่งขัดหรือแย้งกับค้าสั่ง
ฉบับนี  ให้ถือปฏิบัติตามค้าสั่งฉบับนี แทน และในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่างผู้รับผิดชอบคนเดิมกับคนใหม่ให้มีการส่งมอบกันให้เป็นที่เรียบร้อย โดยให้จัดท้า
หลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ชัดเจนด้วย  

 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   17 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2565   
 

 
        (ลงชื่อ)  

        ( นายพงษ์  สินสวัสดิ์ )       
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 


