
 

 

 

 

 

คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
     ท่ี 345 / 2562 

เรื่อง  การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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             อาศัยอํานาจตาม ข้อ 230 ข้อ 231 และข้อ 366 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันท่ี 10  
มกราคม 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็น   การปรับปรุงคําสั่ง
ให้เป็นปัจจุบันตามจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู่ จึงขอยกเลิกคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เลขท่ี 433/2561 ลง
วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประจําปีงบประมาณ 2562, คําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตระกาจ ท่ี 120/2562 ลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2562              เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
ประจําปีงบประมาณ 2562(เฉพาะราย) , คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ท่ี 249/2562 ลงวันท่ี 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตาม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประจําปีงบประมาณ 2562(เฉพาะราย), คําสั่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลตระกาจ ท่ี 202/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
ประจําปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะราย) , คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ท่ี 249/2562 ลงวันท่ี 12 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตาม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประจําปีงบประมาณ 2562 (เฉพาะราย), คําสั่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลตระกาจ ท่ี 296/2562 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง การกําหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
ประจําปีงบประมาณ 2562(เฉพาะราย) และใช้คําสั่งนี้แทน จึงขอแต่งต้ังบุคคลและตําแหน่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้      
             1.นายวันไชย   แฝงยงค์  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถ่ินกลาง) เลขท่ี
ตําแหน่ง 55-3-00-1101-001 ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็น
พิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นจํานวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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          ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและ
ดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต้องใช้ความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล   โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล การประกอบการค้าซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ  และหน้าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จัดให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา รักษาความสะอาดของถนนหรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ   จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  จัดให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ จัดให้มีสุสานฌา
ปนสถาน  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  จัดให้มี
และบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  จัดให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย์  จัดให้มีและบํารุงส้วม
สาธารณะ  จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก  จัดให้มีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดให้มีการสาธารณูปการ  จัดให้
มีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับ
การกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ    สวนสัตว์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อม
โทรม  และรักษาความเรียบร้อยของท้องถ่ิน  กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  และหน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น การเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังท่ีอยู่ในท้องท่ี การจัดการให้ความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการเลือกต้ัง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างและอนุมัติเลื่อนข้ันเงินเดือนลูกจ้างคนงาน  และพนักงานส่วนตําบลประจําปี  
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
ส่วนตําบลตามท่ี     ก.อบต.จังหวัดแต่งต้ัง เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย เป็น
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ  เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา  เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็น
กรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  เป็นกรรมการรักษาเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล           เป็น
พนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีบํารุงท้องท่ี  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ประเมินภาษีป้าย  เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมการฆ่าและออกใบอาชญาบัตรการฆ่าและการจําหน่ายเนื้อสัตว์  เป็น
เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง  เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เป็นเจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานประจําปี  เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการ
ควบคุมการก่อสร้าง  เป็นกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน    เป็นกรรมการอํานวย
การศึกษา  เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการจัดงานประจําปีอันเป็นประเพณีท้องถ่ิน  หรืองานราชพิธี  งาน
รัฐพิธี  เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนในท้องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ  เป็น
ต้น  ฝึกอบรมและให้คําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว  ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของงานท่ี
รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนํา  
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องใน     การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด้วย  ในระหว่างท่ียังไม่ได้มี
การบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม) มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  รักษาราชการแทน และในระหว่างท่ียังไม่
มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง)  มอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ รักษาราชการแทน และในระหว่างท่ียังไม่มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  
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              2.นายศักดา  เทียมทัศน์ ตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถ่ินต้น)  เลขท่ี
ตําแหน่ง 55-3-00-1101-002 ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   
              ในฐานะรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาทํา
ความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีต้องใช้ความชํานาญเก่ียวกับการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น       การอนุญาต  การ
อนุมัติ  การดูแลผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล การประกอบการค้าซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย
แก่สุขภาพ และหน้าท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จัดให้มีและบํารุงทางบก
และทางน้ํา   รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ  จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม จัดให้มีน้ําสะอาด  หรือ
การประปา  จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ จัดให้มีสุสาน ฌาปนสถาน บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎรจัดให้มีและ
บํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ จัดให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน จัดให้มีและบํารุงทาง
ระบายน้ํา  เทศพาณิชย์ จัดให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ จัดให้มีและบํารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก จัดให้มีและบํารุง
โรงพยาบาล จัดให้มีการสาธารณูปการ จัดให้มีการจัดทํากิจการซ่ึงจําเป็นเพ่ือการสาธารณสุขจัดต้ังและบํารุงโรงเรียน
อาชีวศึกษา จัดให้มีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา จัดให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความเรียบร้อยของท้องถ่ิน กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจําเป็นเพ่ือ
การสาธารณสุข และหน้าท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เช่น  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังท่ีอยู่ในท้องท่ี การจัดการให้ความสะดวก  และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกต้ัง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นกรรมการสอบแข่งขันบุคคล
เข้าบรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบล ท่ี ก.อบต.จังหวัดแต่งต้ัง เป็นกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตําบลผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัย   เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา เป็นเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว์  เป็นกรรมการ
ควบคุมรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตรวจฎีกาการเบิกจ่ายเงิน  เป็นกรรมการรักษาเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมงานการฆ่า  เป็นเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เป็น
เจ้าหน้าท่ีจัดทํารายงานประจําปี เป็นกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกรรมการตรวจ
สภาพอาคาร เป็นกรรมการควบคุมการรับส่งเงิน เป็นกรรมการอํานวยการศึกษา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็น
กรรมการจัดงานประจําปี อันเป็นประเพณีท้องถ่ินหรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ประชาชนในท้องถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําแนะนําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ี
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในฐานะรองหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทําหน้าท่ีช่วยเหลือในเรื่องการ
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงานวางแผนมอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ 
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 ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบด้วย ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําหนดให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วนและ
ดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
รวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง รองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในระหว่างท่ียังไม่ได้มีการ
บรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตระกาจ  รักษาการในตําแหน่งในระหว่างท่ียังไม่มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กองและมีพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ท่ีกําหนดไว้ตามภารกิจท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยแบ่งงานให้อยู่ในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
              1.สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
                 1.1 นางกัลชุณา  ประดับศรี   ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป อํานวยการท้องถ่ิน
ต้น)  เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-2101-001 มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป พิจารณา ศึกษา 
วิเคราะห์ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหาร
ท่ัวไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล  งานนิติ
การ งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว งานรักษาความ
สงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและ
สัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอท่ีประชุม งานทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานติดตามผลงาน 
เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง
เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัดและในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหน้าท่ี
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไขติดตาม
ประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ประจําสํานักงานปลัดฯ ปฏิบัติหน้าท่ีและงานเก่ียวกับงานทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ งานจัดซ้ือ-จัดจ้างและปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ รวมท้ังงานราชการท่ีมิได้กําหนดให้
เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตําบลโดยเฉพาะฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   

                1.2 นางฐิติพรรณ  สมพร   ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3103-001 ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์   
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูง ในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานวิจัย
จราจร  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาท่ียาก  โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึง
อาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้
อาจนโยบาย แผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและโครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คําปรึกษา แนะนําในทาง
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง และยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณในการจัดทําร่าง/ข้อบัญญัติ งานกิจการสภา เช่น รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล งาน
ประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจําสภา อบต.  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา อบต. 
งานเลือกต้ังเก่ียวกับสภาองค์การบริหารส่วนตําบล งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

                1.3 นางไพรวรรณ   ทุมมา  ตําแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3101-001 ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป หรืองาน
เลขานุการ  ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นต้นท่ี
ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป โดยควบคุมการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น  งานธุรการ  
งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบ
แผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอสมควร เช่น ร่าง โต้ตอบหนังสือ 
แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงาน
การประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ  ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  รับผิดชอบงาน
เก่ียวกับการบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหนึ่ง 
หรือปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ียากพอสมควรภายใต้การกํากับตรวจสอบบ้าง ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลท่ีได้รับก่อนท่ีจะมอบหมายให้ดําเนินการบันทึกต่อไป ตรวจสอบความถูก
ต้องของการบันทึกข้อมูล  จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารงานธุรการ  งานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น           งานอินเตอร์เน็ตตําบล ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวมท้ังงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าท่ีจัดวางฎีกาสํานักงานปลัด เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
สํานักงานปลัด ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย    

 1.4 นางสาวสาธิตา   แสงสิงห์  ตําแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ 
เลขท่ีตําแหน่ง  55-3-01-3105-001 ปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงาน
กฎหมาย  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงาน
กฎหมายในลักษณะผู้ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมายปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความชํานาญเก่ียวกับกฎหมายและคดี  โดยปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  ร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบข้อบังคับ  ดําเนินคดีร่วมกับพนักงานอัยการ  ตอบ
ข้อหารือของบุคคลและส่วนราชการ  สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัย  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  ศึกษา  
วิเคราะห์เสนอแนะ  เก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ 
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ปฏิบัติ  ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานกฎหมายฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการ     ท่ี
สังกัด  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวาง
อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อ  ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  
วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 1.5 นายชาญชัย   โทคําเวช  ตําแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ   
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3810-001    ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา สํารวจหาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัย เพ่ือวางแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ การให้คําแนะนํา ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เก่ียวกับงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัย รวมถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   ทําหน้าท่ีพิจารณา 
ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยท่ียากพอสมควร เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ   โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาทําความเห็น
เพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย  การศึกษาวิเคราะห์การ
กําหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา
เก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบและควบคุมการใช้
รถขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ดังนี้ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9521 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 
001-49-0001 และรถเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 4015 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 002-53-0001 
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 1.6 นางสาวกนกวรรณ   ไชยจันดา  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ  
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3102-001   ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ   โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  เช่น  การขอกําหนดตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การสอบ  และบรรจุแต่งต้ัง  โอน  ย้าย  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การเลื่อน
ตําแหน่ง  และการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การพิจารณาดําเนินการทางวินัยข้าราชการ  การดําเนิน
เรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน  การจัดทํา  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  ให้
คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปัญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  
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  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล    
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.7 นางสาวจิรัชญาภรณ์  โคตรสุข  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3801-001 ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงาน ดําเนินการ
และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นําท้องถ่ิน เป็นผู้นําและเป็นท่ีปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินของตน 
ร่วมทํางานพัฒนากับประชาชนในท้องถ่ินอย่างใกล้ชิด  ให้คําแนะนําและฝึกอบรมประชาชนในท้องถ่ินตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน ในระหว่างท่ียังไม่ได้มี
การบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน  
รักษาการในตําแหน่งในระหว่างท่ียังไม่มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์อปพร.องค์การ
บริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

 1.8 นางสาวเดือนฉาย  เฉลิมสุข  ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-3301-001 ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ   
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และนํามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก และมี
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย       

   1.9 นายสาคร   บุญชู   ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-01-4805-001  ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าท่ี
พิจารณา ทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยท่ียากพอสมควร 
เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาทําความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และ
สาธารณภัย  การศึกษาวิเคราะห์การกําหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบและควบคุมการใช้รถขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ดังนี้ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 
1797 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 1.10 นางสาวจิรัชญาภรณ์  โคตรสุข  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ รักษาการ ตําแหน่ง เจ้า
พนักงานธุรการ เลขท่ีตําแหน่ง  55-3-01-4101-001 ยังไม่มีบุคคลมาบรรจุ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตําแหน่งนี้  ให้มี
หน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน
หนังสือ  การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข 
และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป การดําเนินการเก่ียวกับ
เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ  การดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม การช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่อง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย        

 1 . 1 1 นางสาววิชชุดา บุญเนตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร
ดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.12 นางสาวนฤมล  อูบแก้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร
ดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานเป็น
เจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.13 นายวุฒิศักดิ์  ศรีสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุง 
บํารุงพันธุ์ การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลิต
จากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คําปรึกษาแนะนํา อบรม 
และส่งเสริมวิชาการและความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประเมินโดยท่ัวไป  
ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัตถุมีพิษปุ๋ยเคมี ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการหรือในสถานี
ทดลอง ซ่ึงดําเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต
ทางการเกษตรของสถานีและพ้ืนท่ีทดลองในความรับผิดชอบ  ช่วยข้ึนทะเบียนเกษตรกรในเขตตําบลตระกาจ ช่วยดูแล
และช่วยเหลือ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของคนงานประจําโรงบดหอยขององค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 1.14 นางสาวกฤษริณญา  โพธิ์ปรึก  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน   
ให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย 
จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซ่ึงอาจ 
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เป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศ 
ท้ังนี้อาจนโยบาย แผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและโครงการระดับชาติแล้วแต่กรณี ให้คําปรึกษา แนะนํา
ในทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง และยังทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.15 นางสาวพัทธรนันท์  อินทะพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์  
ให้มีหน้าท่ีช่วยเหลือปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจ รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาขน เผยแพร่ ผลงานและ
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล และปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารให้ความรู้ในด้านต่างๆติดต่อ
ต้อนรับชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วน
ตําบลตระกาจ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย          

      1.16 นายสมชาติ  เพชรดี    พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานขับรถยนต์ทุกชนิด ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ บันทึกข้อมูล
การใช้รถยนต์  หมายเลขทะเบียน บน 1797 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 และรถเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บน 4015 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 002-53-0001 ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์อปพร.
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           1.17 นายสมชาย  เพชรดี      พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง  
ให้มีหน้าท่ีเป็นพนักงานประจํารถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ําหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ตําบลตระกาจ ช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยบริการทางแพทย์
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย        
 1.18 นายสนั่น  บุระดาษ      พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานขับรถยนต์  ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ บันทึก 
ข้อมูลการใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 9521 ศรีสะเกษ เลขครุภัณฑ์ 001-49-0001  ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ี
ประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินองค์การ
บริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   

 1.19 นายไพรทูล  บุญเพ่ิม พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งนักการภารโรง  
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการเปิด – ปิดสํานักงาน ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานท่ีทําการ และดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหาย  ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยกู้ชีพ
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/นายรุ่งเรือง... 
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 1.20 นายรุ่งเรือง  กาวีระ   พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   
ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับการดับเพลิง   และสาธารณภัยท่ียากพอสมควร   เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่ง
การ การควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาทํา
ความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย การศึกษาวิเคราะห์
การกําหนดแผนงาน การป้องกันสาธารณภัย เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.21 นายประสิทธิ  สงโสด พนักงานจ้างท่ัวไป    ตําแหน่ง ยาม  
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอยู่ยามเฝ้าสถานท่ี ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อย
ในบริเวณสถานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล  หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 1.22  นางสาววรรณภา   วาไชยะ   พนักงานจ้างท่ัวไป   ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป (แม่บ้าน) 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  ช่วยงานเก่ียวกับงานธุรการ ช่วยเหลือในกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เก่ียวกับงานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  สถานท่ีทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ งานบริการ
ต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ   มิให้สูญหาย ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจและปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.23  นายสุทร   อมรณ์    พนักงานจ้างท่ัวไป   ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป (คนสวน) 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานท่ีต้องใช้แรงงานท่ัวไป  ช่วยงาน เก่ียวกับงานดูแลรักษาความสะอาดอาคาร  สถานท่ีทํางานใน
องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ งานบริการต่างๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ มิให้สูญหาย 
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหน่วยบริการทาง
แพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ และปฏิบัติงานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  2.กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
                2.1 นางสาวศรีสถาพร ซาสังข์  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง อํานวยการ
ท้องถ่ินต้น)  เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-04-2102-001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ให้มีหน้าท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบกํากับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานส่วนตําบลเป็นเจ้าหน้าท่ี  และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ทําความเห็นเสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังท่ีต้อง
ใช้ความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เก่ียวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี 
งานจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมสถิติวิเคราะห์งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงานบุคคล งาน
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีมีค่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณา
ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สังกัดหน่วยการคลังได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับรายได้ 
รายจ่ายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย กําหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
การชําระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
 
 

/อย่างท่ัวถึง... 
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 อย่างท่ัวถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงาน  พิจารณาเสนอแนะการเป็นท่ีมาของ
แหล่งรายได้ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ 
  ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ การจัดซ้ือ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บ
รักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพ่ือพิจาณา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้น การจัดฝึกอบรม และให้คําปรึกษาแนะนําตอบปัญหาชี้แจงเก่ียวกับงานใน
หน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ของ
หน่วยงานท่ีสังกัดและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

                2.2 นางสาวกรรจณา  วาไชยะ     ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-04-3201-001  ให้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากมากเก่ียวกับงานวิชาการ
เงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดทําและดําเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ 
ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ ทําบัญชีท่ัวไปของราชการ และทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน
เป็นต้น ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเงินการงบประมาณและการบัญชี  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลและ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ศึกษา วิเคราะห์และเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี  ตรวจร่างบันทึกและหนังสือโต้ตอบ
เก่ียวกับการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เก่ียวกับการเงิน  การงบประมาณ
และการบัญชี  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีและปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ในระหว่างท่ียังไม่ได้มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ มอบหมายให้นักวิชาการเงินและบัญชี  รักษาการในตําแหน่งในระหว่างท่ียังไม่มีการบรรจุแต่งต้ัง โอน
(ย้าย) 

      2.3 นางสาวกรรจณา  วาไชยะ     ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-04-3204-001 ยังไม่มีบุคคลมาบรรจุให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตําแหน่ง
นี้  ให้มีหน้าท่ีและรับผิดชอบปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับวิชาการจัดเก็บรายได้  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการ
ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆ ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยท่ัวไป  หรือตาม
คําสั่ง  หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย   
ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆ ปรับปรุง
แบบแสดงรายการ คําร้อง  และคําขอของผู้เสียภาษีให้เหมาะสมโดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
เช่น  พิจารณาคําร้อง  หรือเรื่องราวอ่ืนๆ ในการจัดเก็บภาษีอากร  ซ่ึงได้แก่  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท้องท่ี  
ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทําน้ําแข็ง  เพ่ือการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน 
ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืนๆ ตามข้อบัญญัติตําบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบัญญัติตําบล  ค่า
อากรการฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด
สด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขายของในสวนสาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
ตําบลและเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์  คําร้องต่างๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชยต่างๆ 
เป็นต้น  ตรวจสอบและประเมินภาษีตามอํานาจหน้าท่ี  ตรวจสอบการแยกแบบแสดงรายการเอกสารแนบเรื่อง และ
รายละเอียดต่างๆ ควบคุมและตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียน
ควบคุมและเร่งรัดเก่ียวกับการภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆ ค่าชําระ  ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ 

/วิเคราะห์... 
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 วิเคราะห์ข้อมูลและให้เหตุผลในชั้นต้นเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้  ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้ําประปา จดบันทึกมาตรวัดน้ําประปา ออกใบแจ้งหนี้
การใช้น้ําประปา รวมไปถึงการจัดเก็บค่าน้ําประปา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 2.4 นายศักดา  เทียมทัศน์  ตําแหน่ง รองปลัด อบต.ตระกาจ รักษาการ เจ้าพนักงานพัสดุ 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-04-4203-001  ในช่วงท่ีตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  ยังไม่มีบุคลากรมาบรรจุให้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนตําแหน่งนี้  ให้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกับงานวิชาการ
พัสดุท่ียากต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือปรับวิธีการและแนวทางดําเนินการให้เหมาะสมโดย
ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะกรณีท่ีจําเป็น หรืออาจได้รับมอบอํานาจงานบางส่วนให้รับผิดชอบ 
โดยมีการรายงานผลเป็นระยะ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เช่น จัดหา จัดซ้ือ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซ้ือสัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดต่างๆของพัสดุ เช่น 
วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการ อะไหล่ การบํารุงรักษา ความ
แข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดหาจัดซ้ือพัสดุ ติดต่อประสานงาน ให้คําปรึกษาและแนะนําปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 2.5  นางสาวรัตนาภรณ์  บํารุงผล พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบใบสําคัญท่ีไม่มีปัญหา  หรือกฎระเบียบท่ีชัดแจ้งและเก็บรักษาหลักฐาน
เอกสารเก่ียวกับการเงินและบัญชี    คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน    ทําใบเบิก และใบนําส่งเงิน ช่วย
ทําฎีกาเบิกเงิน ช่วยนําฝากเงิน ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดหรือสิ่งแทนตัวเงินช่วยทําบัญชีบางประเภท บัญชีรับ 
จ่ายเงิน  เป็นต้น และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.6 นางสาวทรรศนีย์  โพธิพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการประกาศ  สํารวจ  รับแบบแสดงรายการ คําร้อง  คําขอ หรือเอกสาร  หลักฐาน
ต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในข้ันต้น  ช่วยรับและนําส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ 
และติดตามทวงถามเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต  ค่าปรับ  รายได้จากทรัพย์สินและรายได้
อ่ืน ๆ  เช่น  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท้องท่ี  ภาษีป้าย  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทํา
น้ําแข็งเพ่ือการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล   ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ  ตามข้อบังคับ
ตําบล  ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตําบล ค่าอากรฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์  ค่าธรรมเนียมโรงพัก
สัตว์  ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์  ค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าโรงมหรสพ  ค่าเช่าตลาด  ค่าเช่าแผงลอย  ค่าท่ีวางขายของในท่ี
สาธารณะ  ดอกเบ้ียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตําบล  และเงินฝากธนาคาร  ค่าจําหน่าย
เวชภัณฑ์  ค่าจําหน่ายคําร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า  และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น  การเก็บรักษา
หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม  หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดทํารายงาน  ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษี รวมถึงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้ําประปา จดบันทึกมาตรวัด
น้ําประปา ออกใบแจ้งหนี้การใช้น้ําประปา รวมไปถึงการจัดเก็บค่าน้ําประปา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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 2.7 นางสาวนิพัทธา  แสงสุกวาว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร
ดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

 3.กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 
               3.1 นายวันไชย  แฝงยงค์   ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการกองช่าง เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-05-2103-001 ในช่วงท่ีตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ยังไม่มีบุคคลมา
บรรจุให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตําแหน่งนี้  ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซ่ึงมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา   การวางโครงการ
สํารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ  วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบํารุงรักษาและติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรม ควบคุม
การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคาจัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ดําเนินการประกวดราคา ทําสัญญา
จ้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  และตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานออกแบบและ
ก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็นท่ีปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆ ของ
เอกชนท่ีขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น 
สะพาน ถนน ท่อระบายน้ํา ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บํารุงรักษา 
เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งาน
สัญญา งานจัดตกแต่งสถานท่ีในงานพิธีท้องถ่ิน งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุม
การก่อสร้าง เป็นนายตรวจป้องกันอัคคีภัย เป็นนายตรวจเวรยามสํานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการกําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3.2  นายชุติพงศ์  สมไชย  ตําแหน่ง  นายช่างโยธาชํานาญงาน  
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-05-4701-001ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรหรือมีความรับผิดชอบไม่สูงนักเก่ียวกับ
งานช่างโยธา โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง และการ
บํารุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในด้านงานช่างโยธา การให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับ
งานช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ํา ช่องน้ํา อาคาร อุโมงค์ เข่ือน อาคารชลประทาน   อาคารการประปา และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือการก่อสร้าง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจ
ข้อมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คํานวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้าง
วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสํารวจ 
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ให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบํารุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้
ถูกต้องตามหลักวิชา เป็นต้น ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

 3.3 นายมานะ  ช่ืนชาย    พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา   
ให้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับกิจการประปาท่ีไม่ยากภายใต้การกํากับและตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือ
ตามคําสั่งหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัดหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการประปา  เช่น  ดําเนินการผลิตและจําหน่ายน้ําประปา    การจัดน้ําสะอาดบริการ ประชาชน 
บริการผู้ใช้น้ําของการประปา  เตรียมน้ําสํารองเพ่ือการดับเพลิง   การติดต้ังประปา   ตรวจแก้ไขปรับซ่อมมาตรวัด  น้ํา
ท่ีคลาดเคลื่อนหรือชํารุด  ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัดน้ํา โดยเครื่องทดสอบความเท่ียงตรงของมาตรวัด
น้ํา  สํารวจและจัดทําแผนผังต่อท่อ  ดําเนินการต่อท่อ  ซ่อมท่อ  แก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่างๆเก่ียวกับการใช้
น้ําประปา จดเลขมาตรวัดน้ําผู้ใช้น้ํา บํารุงรักษาแหล่งน้ําดิบ  และท่อ หรือรางส่งน้ําดิบ ปิดเปิดประตูน้ํา  ดูแลรักษาให้
อยู่ในสภาพดี จดบันทึกมาตรวัดนํ้าประปา เก็บค่าใช้น้ําประปาหมู่บ้านและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
และคํานวณปริมาณน้ําจากมาตรวัดน้ําจากมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ํา 

  3.4 นายอดิศักดิ์  ชุ่มช่ืน     พนักงานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานช่างไฟฟ้าท่ีไม่ยาก ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคําสั่ง 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างชัดเจนหรือละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย   ช่วยในการติดต้ัง 
ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเก่ียวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานในหน่วยงาน  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 

  3.5  นางสาวสุภาพร   ดอกดวง   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ  
เอกสารดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

 3.6 นายกฤษฎา  นิตอินทร์   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่า
พิกัดของจุดตําแหน่งต่างๆ การทําบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ท่ีได้จากการสํารวจ การทําแผนท่ีแบบต่างๆ โดย
อาศัยข้อมูลจากการสํารวจ การสํารวจและการคํานวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพ่ืองานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 3.7  นายประเสริฐศักดิ์  ดาลัย     พนักงานจ้างท่ัวไป     ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
ให้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานขับรถยนต์  ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ บันทึก 
ข้อมูลการใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 5654 ศรีสะเกษ  เลขครุภัณฑ์ 001-56-0003 และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   
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           4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      4.1 นายวันไชย  แฝงยงค์  ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราขการแทน ผู้อํานวยการ

การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-05-2107-001 ในช่วงท่ีตําแหน่ง ผู้อํานวยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังไม่มีบุคคลมาบรรจุให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตําแหน่งนี้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการ การศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล 
การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตลอดจนการพัฒนา
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
รวมถึงเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

               4.2 นายกําพล   นิตอินทร์      ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-3803-001  ให้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยงาน ซ่ึงเป็น
ตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานวิชาการศึกษาโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจํานวนพอสมควรหรือปฏิบัติงานวิชาการศึกษาท่ียากมาก โดยไม่
จําเป็นต้องมีผู้กํากับตรวจสอบและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานท่ียากมากเก่ียวกับงานวิชา
การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํารวจและรวบรวม
ข้อมูลให้คําปรึกษาและอบรมสัมมนาเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร
ของวิชาการต่างๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ วิเคราะห์วิจัยพัฒนาหนังสือและแบบเรียน จัดพิพิธภัณฑ์ทางการ
ศึกษาจัดทํามาตรฐานสถานศึกษาตลอดจนการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ทําความเห็นสรุปรายรายงานและเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา 
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาเป็นต้น ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง   ปฏิบัติหน้าท่ีตําแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลตระกาจ และตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมท้ังแบ่งงานให้พนักงานครูส่วนตําบลและพนักงานจ้างให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

               4.3 นางระยอง   โทคําเวช    พนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-2218-893  สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ การส่งเสริมก ารเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้
ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย     

               4.4 นางสังวาลย์  แจ่มศรี    พนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-2218-895   สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซําแสง   ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

/ปฏิบัติงาน… 
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 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

               4.5 นางสาวไพบูรณ์   บุตรสมาน    พนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-2218-896    สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตระกาจ ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารง 
ตําแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

               4.6 นางสาววรรณา  เทียมทัศน์     พนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-2218-894  สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได้รับมอบหมายโดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้
ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                4.7 นางสาวภาวิณี  บัวสด    พนักงานครูส่วนตําบล  ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก    
เลขท่ีตําแหน่ง 55-3-08-2218-897    สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดซําแสง   ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารง ตําแหน่งครู
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.8 นายเรืองศักดิ์  หลวงจันทร์   พนักงานจ้างตามภารกิจ   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานชั้นต้นเก่ียวกับวิชาการศึกษา ภายใต้การกํากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด ทําหน้าท่ีช่วยศึกษา
วิเคราะห์เก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ซ่ึงได้แก่
การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการกําลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการ
แนะนําแนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทํา
วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้นและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย          

 4.9 นายรุ่งเรือง  พูโท  พนักงานจ้างตามภารกิจ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ) 
ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ การส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร
ดูแลรักษา และรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ัวไป ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย     

               4.10 นางสาวอนุสรณ์  เสนาภักดิ์    พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มี
ความรู้ ความคิดความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ี 
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 สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ดูแลในการรับ-ส่ง เด็กให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

               4.11 นางสาวคํานาง  แก้วชะอุ่ม     พนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตระกาจให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้
มีความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก ดูแลในการรับ-ส่ง เด็กให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

               4.12 นางสาวจิราวรรณ  แสวงผล   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ี
ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตระกาจให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้
มีความรู้  ความคิด  ความประพฤติ  ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก ดูแลในการรับ-ส่ง เด็กให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

               4.13 นางธิดาเดือน  สอนไชยยาติ   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านม่วง ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้  
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ดูแลในการรับ-ส่ง เด็กให้มีความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

               4.14 นางสาวณัฐวิกา  จิตต์อ่อน   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ดูแลในการรับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 4.15 นางสาวสุวนันท์  บุญเพ่ิม พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านซําแสง ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ดูแลในการรับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 4.16 นางสาวอาทิตยา   นิตอินทร์ พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ดูแลในการ
รับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 4.17 นางสาวเบญจมาศ   เสนาภักดิ์ พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ดูแลในการ
รับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      4.18 นางสาวรวีวรรณ  เกษมณีย์  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระกาจ ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ดูแลในการรับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      4.19 นางสาวเกษกนก  ภูมิลักษ์  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระกาจ ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ 
ความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ดูแลในการรับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     4.20 นางสาวนฤมล   บุญเนตร  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านม่วง ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ดูแลในการรับ-
ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     4.21 นางสาวนาตยา  เทียมทัศน์  พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก ให้มีหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด 
ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ดูแลในการ
รับ-ส่งเด็กให้มีความปลอดภัยและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

              ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  13  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2562    เป็นต้นไป 
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                                                                      (นายแสวง    อินทะพันธ์) 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตระกาจ 

 

 


