คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๑๗/๒๕๖๔
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหน%าที่ให%รองปลัดองคองคการบริหารสวนตำบลปอน
-------------------------------อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญญั ติระเบียบบริห ารงานบุ คคลสวนท$ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ,
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจั งหวั ด นาน (ก.อบต.จั งหวัด นาน) เรื่ องหลั กเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับแผนอัตรากำลัง
๓ ป< ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวนตำบลปอน โดยขอแจ$งการแบงงานและ
การมอบหมายหน$าที่เพื่อให$เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๑. นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ โดยมี
๒. นายวรจักษ กิตติวงศ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เปBนผู$ชวย รับผิดชอบงาน ดังนี้ พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและ
ดำเนินงานตามกฎหมายและระเบี ยบคำสั่งที่ต$องใช$ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริห ารสวน
ตำบล โดยปฏิบัติหน$าที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน
ของ อบต. การประกอบการค$าซึ่งเปBน ที่ รังเกียจหรืออาจเปB น อันตรายแกสุขภาพ และหน$าที่ อื่น ตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร$อยของประชาชน จัดให$ มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความ
สะอาดของถนนหรื อ ทางเดิ น และที่ ส าธารณะ รวมทั้ งการกำจั ด มู ล ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล ปJ อ งกั น และระงั บ
โรคติดตอ จัดให$มีเครื่องมือเครื่องใช$ในการดับเพลิง ให$ราษฎรได$รับการศึกษาอบรม จัดให$มีน้ำสะอาดหรือการ
ประปา จัดให$มีสุสานฌาปนสถาน บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร จัดให$มีและบำรุงการไฟฟJาหรือ
แสงสวางโดยวิ ธี อื่ น จั ด ให$ มี แ ละบำรุ งทางระบายน้ ำ จั ด ให$ มี แ ละบำรุ งส$ ว มสาธารณะ จั ด ให$ มี แ ละบำรุ ง
สงเคราะหมารดาและเด็ก จัดให$มีการสาธารณูปการ จัดให$มีการจัดทำกิจการซึ่งจำเปBนเพื่อการสาธารณสุข จัด
ให$มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา จัดให$มีสถานที่พักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความ
เรี ย บร$ อ ยของท$ อ งถิ่ น กิ จ การอยางอื่ น ซึ่ ง จำเปB น เพื่ อ การสาธารณสุ ข และหน$ า ที่ อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ค ำสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให$เปBนหน$าที่ขององคการบริหารสวนตำบล เชน การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตำบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบล การจัดการให$ความสะดวกและรักษา
ความสงบเรียบร$อยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งที่อยูในท$องที่ การจัดการให$ความสะดวก และรักษา
ความสงบเรียบร$อยในการเลือกตั้ง การขออนุมัติจ$างลูกจ$างและคนงานองคการบริหารสวนตำบล การขออนุมัติ
เลื่อนขั้นเงิน เดื อนลูกจ$างคนงานและพนักงานสวนตำบลประจำป< การขออนุ มัติใช$จายเงินสะสมขององคการ
บริหารสวนตำบล เปBนกรรมการสอบแขงขันบุคคลเข$าบรรจุเปBนพนักงานสวนตำบลที่สอบ
/แขงขันบุคคล...

-๒แขงขันบุคคลเข$าบรรจุเปBนพนักงานสวนตำบลที่ ก.อบต. จังหวัดแตงตั้งเปBนกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตำบล
ผู$ถูกกลาวหากระทำผิดวินัย เปBนเจ$าหน$าที่งบประมาณ เปBนเจ$าหน$าที่เกี่ยวกับการศึกษา เปBนเจ$าหน$าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมโรคระบาดสัตว เปBนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล เปBนผู$เก็บรักษา
เอกสารสำคัญขององคการบริหารสวนตำบล เปBนผู$รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการเงินทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตำบล ตรวจฎี กาเบิ ก จายเงิ น ลงนามถอนเงิ น จากธนาคารพาณิ ช ย ธนาคารออมสิ น คลั งจั งหวั ด เปB น
กรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตำบล เปBนพนักงานเจ$าหน$าที่ประเมินภาษีโรงเรือน เปBนพนักงาน
เจ$าหน$าที่ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร$าง เปBนพนักงานเจ$าหน$าที่ประเมินภาษีปJาย เปBนพนักงานเจ$าหน$าที่
ควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจำหนายเนื้อสัตว เปBนเจ$าหน$าที่ควบคุมเจ$าหน$าที่ดับเพลิง
เปBนเจ$าหน$าที่พัสดุ เปBนเจ$าหน$าที่จัดทำรายงานประจำป< เปBนกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการควบคุมการ
กอสร$าง เปBนกรรมการตรวจสภาพอาคาร เปBนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน เปBนกรรมการอำนวยการศึกษา
เปBนกรรมการประชาสัมพันธ เปBนกรรมการจัดงานประจำป<อันเปBนประเพณีท$องถิ่น หรืองานราชพิธี งานรัฐพิธี
เปBนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในท$องถิ่นในกรณี เกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ
เปBนต$น ฝRกอบรมและให$คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจ$าหน$าที่ระดับรองลงมา ตอบปSญหาชี้แจงตาง
ๆ เกี่ยวกับงานในหน$าที่ เข$ารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ได$รับแตงตั้งเข$ารวมประชุมในการกำหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่ สั งกั ด และปฏิ บั ติ ห น$ า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข$ อ งในฐานะหั ว หน$ า หนวยงาน
นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวข$างต$นแล$ว ยังทำหน$าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลัง
เจ$ าหน$ าที่ และงบประมาณของงานที่ รับ ผิด ชอบ ติ ดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิ จฉั ยสั่ งการ
ควบคุ ม ตรวจสอบให$ ค ำปรึ ก ษาแนะนำ ปรั บ ปรุ งแก$ ไขติ ด ตามประเมิ น ผลและแก$ ปS ญ หาข$ อ ขั ด ข$ อ งในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด$วย และงานที่ไมได$กำหนดไว$ใน สำนัก/กอง ดังนี้
๑. งานงบประมาณ
มี นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า โดยมี นายวรจักษ กิตติวงศ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เปBนผู$ชวย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) การจัดทำข$อบัญญัติงบประมาณรายจาย
๒) การโอนงบประมาณรายจาย
๓) การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
๔) การบันทึกข$อมูลในระบบ E-Laas (ระบบงบประมาณ) (http://www.laas.go.th/)
๒. งานควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
มี นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า โดยมี นายวรจักษ กิตติวงศ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เปBนผู$ชวย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) การประเมินองคกรและการประเมินผลการควบคุมภายใน

/๒) การบริหาร

-๓๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. งานกิจการสภา
มี นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า โดยมี นายสิปปภาส พุทธิกุล ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการเลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เปBนผู$ชวย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานธุรการ
๒) งานการประชุมสภา
๓) งานระเบียบ/กฎหมาย
๔) หน$ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ำหนดไว$ ในระเบี ย บฯ หรื อ กระทำกิ จ การอื่ น ตามที่ ป ระธานสภาท$ อ งถิ่ น
มอบหมาย
๔. งานศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลปอน
มี นางสาวสุปาณี ศรีใหญ ตำแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า โดยมี นายวรจักษ กิตติวงศ ตำแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตำบล ระดับต$น เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ เปBนผู$รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) การปJองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
๒) การรับเรื่องร$องเรียน ร$องทุกข และรับเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
๓) การไกลเกลี่ยประนอมข$อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย$ง
๔) การเยียวยาหรือเสริมพลังแกเหยื่ออาชญากรรมและความรู$สึกของชุมชน
๕) การรับรู$ผู$พ$นโทษหรือผู$ถูกคุมประพฤติกลับสูชุมชน
ให$ผู$ที่ได$รับมอบหมายหน$าที่ความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน$าที่ด$วยความวิริยะ อุตสาหะ มีวินัย
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติงานในหน$าที่ความรับผิดชอบให$บรรลุวัตถุประสงค
ของทางราชการ และอำนวยความสะดวกแกประชาชนเปB นที่ตั้ง และยึดถือแนวทางการปฏิบั ติตามพระราช
กฤษฎีกาวาด$วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี เปBนสำคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๑๘/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล
………………………………………………………
ตามคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน ที่ ๕๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให$ทุก
สำนัก/กอง รายงานการการประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาด$วยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดให$
หนวยงานของรัฐถื อปฏิ บัติ แล$ วรายงานผลตอคณะกรรมการและคณะทำงานติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม
ภายในองคการบริหารสวนตำบลปอน นั้น
เพื่อให$การรายงานการประเมินผลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดองคการ
บริ ห ารสวนตำบล เปB น ไปด$ ว ยความเรี ย บร$ อ ย ถู ก ต$ อ งตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน จึ ง ขอแตงตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล ดังนี้
๑. นางสาวพิมพกานต ปรังการ
๒. สิบเอกเอกพจน ทะกอง
๓. นายสิปปภาส พุทธิกุล
๔. นายศิริวัฒน สิงหธนะ
๕. นายธีรฉัตร ไชยวงค
๖. นางสาวธัญชนก มีสา

หัวหน$าสำนักปลัด
ประธานคณะทำงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทำงาน
นักจัดการงานทั่วไป
คณะทำงาน
นักพัฒนาชุมชน
คณะทำงาน
เจ$าพนักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให$คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ในแตละภารกิจงาน
ที่มีความเสี่ยง แล$วจัดสงรายงานให$หัวหน$าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคการบริหารสวนตำบลปอน ตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๑๙/๒๕๖๔
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหน%าที่ภายในสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล
-------------------------------อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ,
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจั งหวั ด นาน (ก.อบต.จั งหวัด นาน) เรื่ องหลั กเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับแผนอัตรากำลัง
๓ ป< ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวนตำบลปอน โดยขอแจ$งการมอบหมาย
หน$าที่การงานและความรับผิดชอบกำหนดหน$าที่ความรับผิดชอบของแตละคนภายในสำนักปลัดองคการบริหาร
สวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลปอน เพื่อให$เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
มอบหมายให$ นางสาวพิ ม พกานต ปรั งการ ตำแหนง หั ว หน$ า สำนั กปลั ด ระดั บ ต$ น เลขที่
ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล
มีพนักงานสวนตำบล เปBนเจ$าหน$าที่ พนักงานจ$างในสังกัด เปBนผู$ชวย โดยมีหน$าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนประวัติ งาน
ธุรการ งานนโยบายและแผน งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี เด็ก ผู$ชรา ผู$พิการ งาน
อนามัยและสิ่งแวดล$อม งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานจัดการประชุม งานดำเนินการรับ-ดำเนินการ
ร$องเรียน –ร$องทุกข การจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับการร$องเรียน งานที่มีปSญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข$อบังคับตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบล งานสงเสริมการเกษตร โดยมีสวนราชการที่เปBนฝeายตางๆ ดังนี้
๑. งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให$อยูในความรับผิดชอบของ นางสาวพิมพกานต ปรังการ ตำแหนงหัวหน$าสำนักปลัด
ระดั บ ต$น เลขที่ ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เปB นหั วหน$ า โดยมี นางสาวธัญชนก มี สา ตำแหนงนั ก
ทรั พ ยากรบุ ค คล ระดั บ ชำนาญการ เลขที่ ต ำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ สิ บ เอกเอกพจน ทะกอง
ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ นายสิปปภาส
พุทธิกุล ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นายศิริวัฒน
สิงหธนะ ตำแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ นายธีรฉัตร ไช
ยวงค ตำแหนง เจ$าพนักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๔๘๐๕๐๐๑ นายจีรภัทร ขัติยะ ตำแหนงพนักงานขับรถยนต นายสมพาส เข็มขาว ตำแหนงผู$ชวยเจ$าพนักงาน
ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายคารม อวมอ่ำ จ$างเหมาบริการ นายเอกชัย ฝ>ปากเพราะ จ$างเหมา
บริการ นายอเนก สะท%าน จ$างเหมาบริการ และนายบุญรอด อินชูใจ จ$างเหมาบริการ
/นางสาว...

-๒นางสาวพิ ไ ลกุ ล ท% า วคาม จ$ า งเหมาบริ ก าร และนางอำพร กั น หอม จ$ า งเหมาบริ ก าร เปB น ผู$ ช วย มี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้
นางสาวพิมพกานต ปรังการ ตำแหนง หัวหน$าสำนักปลัด ระดับต$น เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑๒๑๐๑-๐๐๑ ดังนี้
๑) ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก$ไขปSญหาข$อขัดข$องในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงาน
สวนตำบลของสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน
๒) ควบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกำบงานบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานสวนตำบลและ
พนักงานจ$าง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสำนัก/สวนตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบลปอน
๓) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจ$าง ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสำนัก/สวนตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบลปอน
๔) งานจัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล จัดทำรายงานการประชุมขององคการบริหาร
สวนตำบล และควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาตางๆ
๕) งานที่มีปSญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล งาน
นิติกรรม/สัญญาอื่น ที่เกี่ยวข$องกับองคการบริหารสวนตำบล
๖) ควบคุมดูแลงานการเลือกตั้งและทะเบียนข$อมูลตางๆ
๗) งานสงเสริมการเกษตร
นางสาวธัญชนก มีสา ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ เปBนผู$รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานการพั ฒ นาบุ คลากร เชน การฝR กอบรม การประชุ ม / สั มมนาพนั กงานสวนตำบลและ
พนักงานจ$างขององคการบริหารสวนตำบลปอน
๒) งานเลือกตั้งและทะเบียนข$อมูลตางๆ
๓) งานทะเบี ยนประวั ติ นายกองคการบริห ารสวนตำบล รองนายกองคการบริห ารสวนตำบล
เลขานุ การนายกองคการบริห ารสวนตำบล สมาชิ กสภาองคการบริห ารสวนตำบล พนั กงานสวนตำบล และ
พนักงานจ$างทุกคนภายในองคการบริหารสวนตำบลปอน
๔) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
๕) งานบรรจุแตงตั้ง โอน ย$าย เลื่อนระดับพนักงานสวนตำบลและพนักงานจ$างทุกคน
๖) งานศูนยบริการข$อมูลบุคลากรแหงชาติ (http://lhr.dla.go.th/hr/)
๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย
นายสิปปภาส พุทธิกุล ตำแหนง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เปBนผู$รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ โต$ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู$บริหาร
๒) งานดำเนินการรับเรื่องร$องเรียน – ร$องทุกข
๓) งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลปอน

/๔) งานด$าน…
-๓๔) งานด$าน Website ขององคการบริหารสวนตำบลปอน (http://www.ponlocal.org/)
๕) งานข$อมูลระบบข$อมูลกลางองคกรปกครองสวนท$องถิ่น (http://info.dla.go.th/)
๖) งานระบบสารสนเทศด$านการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น
(http://waste.dla.go.th/)
๗) งานศูนยข$อมูลขาวสารของทางราชการ
๘) งานศูนยข$อมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของราชการ (http://www.oic.go.th/)
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย
๒. งานนโยบายและแผน
มอบหมายให$ สิ บ เอกเอกพจน ทะกอง ตำแหนง นั ก วิ เคราะหนโยบายและแผน ระดั บ
ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ เปBนผู$รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานจัดทำแผนการพั ฒ นาองคการบริหารสวนตำบลปอนและแผนพัฒ นาตำบลขององคการ
บริหารสวนตำบลปอน
๒) งานจัดทำข$อบัญญัติงบประมาณรายจายและข$อบัญญัติตำบล
๓) งานขออนุมัติดำเนินการตามข$อบัญญัติงบประมาณตาง ๆ
๔) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนตำบลปอน
๕) งานวิชาการ
๖) งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น
(http://e-plan.dla.go.th/)
๗) งานระบบบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น (จายขาดเงินสะสม)
(http://www.laas.go.th/)
๘) งานข$อมูลระบบข$อมูลกลางองคกรปกครองสวนท$องถิ่น (เศรษฐกิจพอเพียง(LSEP))
(http://info.dla.go.th/)
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย
๓. งานสวัสดิการสังคม
มอบหมายให$ นายศิริวัฒน สิงหธนะ ตำแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า และ นางสาวพิ ไลกุล ท%าวคาม จ$างเหมาบริการชวยงานสำนักปลัด
องคการบริหารสวนตำบล เปBนผู$ชวย โดยมีหน$าที่ดังนี้
๑) งานชวยเหลือ/สงเคราะหผู$ด$อยโอกาส ผู$สูงอายุ คนพิการ ผู$ติดเชื้อเอดส
๒) งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข$อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท$องถิ่น
(http://welfare.dla.go.th/Login.action)
๓) งานระบบฐานข$อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว
(http://๑๖๔.๑๑๕.๔๐.๔๖/petregister)

/๔) งานเงิน...

๔)
๕)
๖)
๗)

-๔งานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
งานสงเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี ผู$ชรา ผู$พิการ เด็ก เยาวชน
งานฝRกอบรม ประชุมสัมมนาตาง ๆ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย

๔. งานปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให$ นายธีรฉัตร ไชยวงค ตำแหนง เจ$าพนักงานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เปBนหัวหน$ามี นายสมพาส เข็มขาว ตำแหนงผู$ชวยเจ$า
พนั กงานปJ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย เปBน ผู$ช วยในการปฏิ บั ติงาน โดยมี นายคารม อวมอ่ำ จ$างเหมา
บริการ นายเอกชัย ฝ>ปากเพราะ จ$างเหมาบริการ นายอเนก สะท%าน จ$างเหมาบริการ และนายบุญรอด
อินชูใจ จ$างเหมาบริการ เปBนผู$ชวย รับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานอำนวยการ
๒) งานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓) งานรักษาความสงบและเรียบร$อย
๔) งานชวยเหลือฟrsนฟูบรรเทาความเดือดร$อนของผู$ประสบภัย
๕) งานกู$ชีพ-กู$ภัย
๖) งานปJองกันและควบคุมโรคระบาด
๗) งานปJองกันและความคุมโรคพิษสุนัขบ$า
๘) งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอาสาสมัครปJองกันภัยฝeายพลเรือน
(http://vlt.disaster.go.th/)
๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย
๕. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล%อม
มอบหมายให$ นางสาวพิ ม พกานต ปรั งการ ตำแหนง หั ว หน$ า สำนั ก ปลั ด ระดั บ ต$ น เลขที่
ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เปBนหัวหน$า โดยมี โดยมี นายสิปปภาส พุทธิกุล ตำแหนง นักจัดการงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ และ นางสาวพิไลกุล ท%าวคาม จ$างเหมา
บริการชวยงานสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปBนผู$ชวย ซึ่งมีหน$าที่ดังนี้
๑) งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ
๒) งานควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอตางๆ
๓) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
๔) งานสงเสริมควบคุมดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล$อม
๕) งานฝRกอบรมประชุมสัมมนาตางๆ
๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข$องหรือตามที่ได$รับมอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลในเรื่องที่อยูในอำนาจหน$าที่ของสวนราชการ
ได$รับมอบหมายให$หัวหน$าสวนนั้นเปBนผู$สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต$องให$นายก
/กรณีที่…

-๕องคการบริหารสวนตำบลให$เสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการบริหาร
สวนตำบลทราบ ให$ผู$ที่ได$รับมอบหมายหน$าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบอยาให$
เกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได$ หากมีปSญหาอุปสรรคให$รายงานองคการบริหารสวนตำบลโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๒๑/๒๕๖๔
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหน%าที่ภายในกองคลัง
-------------------------------อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ,
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจั งหวั ด นาน (ก.อบต.จั งหวัด นาน) เรื่ องหลั กเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับแผนอัตรากำลัง
๓ ป< ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวนตำบลปอน โดยขอแจ$งการมอบหมาย
หน$าที่การงานและความรับผิดชอบกำหนดหน$าที่ความรับผิดชอบของแตละคนภายในกองคลัง องคการบริหาร
สวนตำบลปอน เพื่อให$เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๑. นางสาวระเบียบ ไชยวิชู ตำแหนง ผู$อำนวยการกองคลัง ระดับต$น เลขที่ตำแหนง ๒๕๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน$าที่พิจารณาศึกษาวิเคราะหทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงาน
คลังที่ต$องให$ความชำนาญ โดยตรวจสอบการจัดการตางๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด$าน เชน งานการเงิน งาน
บัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได$ งานตรวจสอบรับรองความถูกต$องเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน งานรับรองสิทธิ
การเบิ กเงิน งบประมาณ การควบคุ มการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การเบิ กจายเงิน การเก็ บ รักษาทรั พยสิ น ที่ มีคาและ
หลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายการเงินตาง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต$องวางแผนงานด$านตาง ๆ ให$การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สังกัด หนวยการคลั งได$ป ฏิบั ติงานอยางมี ประสิทธิภ าพลอดจนควบคุ มการตรวจสอบและประเมิ นผล การทำ
รายงานการประเมินผล พิจารณาวิเคราะหประมาณการรายรับรายจาย กำหนดรายจายของหนวยงานเพื่อให$เกิด
การชำระภาษี และคาธรรมเนี ย มตาง ๆ อยางทั่ ว ถึ ง ตรวจสอบการหลี กเลี่ ย งภาษี แนะนำวิ ธีการปฏิ บั ติ งาน
พิ จ ารณาเสนอแนะการเพิ่ ม แหลงที่ ม าของรายได$ ควบคุ ม การตรวจสอบรายงานการเงิ น และบั ญ ชี ต าง ๆ
ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุ ครุภั ณ ฑ การจัดซื้อจัดจ$าง รวมเปBน กรรมการตาง ๆ ตามที่ได$ รับ มอบหมาย เชน
กรรมการรักษาเงิน เปBนกรรมการตรวจการจ$าง เปBนกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข$อมูลทางด$านการคลัง
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก$ไขปSญหาการปฏิบัติงาน เปBนต$น การจัดฝRกอบรมและให$คำปรึกษาแนะนำ ตอบปSญหา
ชี้แจงเกี่ยวกับ งานในหน$าที่ เข$ารวมประชุมในคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ได$รับแตงตั้งเข$ารวมประชุมในการ
กำหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานและทำหน$าที่ในการตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ได$แก วันที่,
ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจาย ใบแจ$งหนี้ ใบสงของ ต$องประทับตราตรวจ
ถู กต$ อ งพร$อ มทั้ งดำเนิ น การจั ด ทำงบแสดงฐานะทางการเงิ น เมื่ อสิ้ น ป< งบประมาณ ได$ แ ก ปu ด บั ญ ชี จั ด ทำงบ
แสดงผลการดำเนินงานจายจากรายรับ, งบทรัพยสิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองกอนและหลังปuดบัญชี
โดยมีสวนราชการที่เปBนฝeายตาง ๆ ดังนี้
/๑. งานการเงิน...

-๒๑. งานการเงิน
มอบหมายให$ นางสาวระเบียบ ไชยวิชู ตำแหนง ผู$อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ โดยมี สิบเอกชัยชิฏนรินทร คำแสน นักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๔๓๒๐๑-๐๐๑ และ นางมลลั ก ษณ เพ็ ช รสุ ริ ย า ตำแหนงผู$ ช วยเจ$ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี เปB น ผู$ ช วย
มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ ดังนี้
๑) การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ – สงเงิน, คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
๒) การรั บ เงิ น รายได$ จ ากงานพั ฒ นาและจั ด เก็ บ รายได$ ตามใบนำสงและใบสรุ ป ใบนำสงเงิ น
ตรวจสอบได$ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน พร$อมทั้งสงใบนำสงเงินให$งานการบัญชีลงบัญชีมือ
และระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS)
๓) การรับเงินจัดสรรจากท$องถิ่นจังหวัด ได$แก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ออกใบเสร็จ ทำใบนำสงเงินให$
งานการบัญชีลงบัญชี
๔) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสงเสริมการปกครองท$องถิ่น ได$แก เงินอุดหนุนทั่วไป, เงินอุดหนุน
ลดชองวางทางการคลัง, ภาษีมูลคาเพิ่ม, เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ,
คาธรรมเนียมน้ำบาดาล, คาธรรมเนียมปeาไม$, คาภาคหลวงแร, คาภาคหลวงปuโตรเลียมที่โอนผานธนาคารโดยใช$
บริการ Self – Service Banking
๕) การรับฎีกาในระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS) เบิกเงินจากงานตาง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก
และนำสงให$งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๖) นำฎีกาที่งานการบัญชีที่ตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
๗) การนำสงเงินที่ภาษีหัก ณ ที่จายเงินประกันสังคม, เงินคาใช$จาย ๕ % เงินกู$สวัสดิการธนาคาร
ออมสิน, เงินสหกรณออมทรัพยพนักงานดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๘) การนำสงเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป<
๙) การโอนเงินเดือนพนักงานเข$าธนาคาร
๑๐) ดำเนิ น การเบิ ก ตั ด ป< โครงการที่ ด ำเนิ น การไมทั น ในป< งบประมาณนั้ น หรื อขออนุ มั ติ จั ด ทำ
รายจายค$างจายตามแบบที่กำหนด
๑๑) การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังในระบบคอมพิวเตอร(e-LAAS)ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกา
เงินสะสม พร$อมทั้ง รายละเอียดตาง ๆ ให$ครบถ$วน
๑๒) การจั ด ทำรายงานการจั ด ทำเช็ คในระบบคอมพิ ว เตอร(e-LAAS) ลงรายละเอี ย ดตาง ๆ ให$
ครบถ$วน จัดทำสำเนาคูฉบั บและตัวจริงให$เก็บไว$กับ ฎีกาเบิ กเงิน สำเนาแยกแฟJมไว$ตางหาก ๑ ฉบับ ติดตาม
ประสานให$ผู$มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต$องไมเกิน ๑๕ วัน หลังจากผู$มีอำนาจลงนามในเช็คแล$วหรือ
ดำเนินการนำออกไปจายให$เสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๓) การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาเชาบ$าน, คาจ$างเหมาบริการ, คาเลาเรียนบุตร, เงิน
สำรองจาย, คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรายการไมควรเกิน ๕ วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/สวนตาง
ๆ

/๑๔) การนำ…

-๓๑๔) การนำฎีกาที่ลงรับจากงานการเงินแล$วมาตัดยอดเงินงบประมาณตรวจสอบวา มีเงินหรือไม
ถ$างบประมาณใกล$หมดให$แจ$งสำนักปลัดดำเนินการโอนเงินกอนการเบิกจาย ขอสำเนาใบโอนและสำเนารายงาน
การประชุมเก็บใสแฟJมไว$ ๑ ชุด
๑๕) ตรวจสอบรายรับที่รับเข$ามาวาพอใช$จายกับรายจายที่จายออกไปหรือไม และประสานงานกับ
วัสดุ วาโครงการแตละโครงการมีเงินงบประมาณเพียงพอตอการดำเนินงานหรือไม
๒. งานการบัญชี
มอบหมายให$ นางสาวระเบียบ ไชยวิชู ตำแหนง ผู$อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เปBนผู$รับผิดชอบ โดยมี สิบเอกชั ยชิฏ นริน ทร คำแสน นักวิชาการเงินและบัญ ชี เลขที่
ตำแหนง ๒๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ และ นางมลลักษณ เพ็ชรสุริยา ตำแหนงผู$ชวยเจ$าพนักงานการเงินและบัญชี
เปBนผู$ชวยรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมี ดังนี้
๑) รับใบนำสงจากงานการเงิน นำมาลงบั ญ ชีเงิน สดรับ และทะเบีย นเงิน รายรับ ทำมือและระบบ
คอมพิวเตอร (e-LAAS)
๒) ตรวจสอบเงิน ภาษี จั ด สรรที่ งานการเงิน ได$ รับ มาจากสำนั กงานท$ อ งถิ่ น จั งหวั ด พั ฒ นานำมา
ลงบั ญ ชี เงิน สดรั บ (กรณี อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ) นำใบผานรายการทั่ ว ไป (กรณี รั บ เงิ น โอนตาง ๆ) แล$ ว นำมา
ลงทะเบียนเงินรายรับ
๓) การจั ด ทำรายงานการเงิ น คงเหลื อ ประจำวั น ทุ ก วั น ที่ มี ก ารรั บ - จายเงิ น และเสนอให$
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู$บริหารทราบทุกวัน
๔) รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป / อุดหนุนเฉพาะกิจ / เงินถายโอน/เลือกทำตามแบบ/จ.ส.
๐๒ ภายในกำหนดเวลา จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
๕) การจัดทำทะเบียนคุมตาง ๆ ได$แก
๕.๑) ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให$ถูกต$องตรงกัน
๕.๒) ทะเบี ยนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับ บัญ ชีเงิน สดจายและ Statement ของ
ธนาคารรวมทั้งสมุดจายเช็คให$ถูกต$องตรงกัน
๕.๓) ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทให$ถูกต$อง
ตรงกัน
๕.๔) จัดทำทะเบียนคุมเงิน เงินนอกงบประมาณทุกประเภท ได$แก งบถายโอน, เงินผู$ดูแลเด็ก,
เงินคาอาหารกลางวัน, คาอาหารเสริม (นม), คาเชาบ$านบุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จายลงรับและตัดจายให$เปBน
ปSจจุบัน
๕.๕) จัดทำใบผานรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมได$รับเงินสดเปBนเงินโอนตาง ๆ เชน
ดอกเบี้ ย เงิน ฝาก ธนาคารเงิน รั บ โอนจากกรมสงเสริ ม การปกครองสวนท$ อ งถิ่ น ทำให$ ใบผานรายการบั ญ ชี
มาตรฐาน ๑, ๒, ๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปuดบัญชีมือและระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS)
๖) จัดทำรายงานตาง ๆ ได$แก
๖.๑) การจัดทำรายงานประจำเดือน ได$แก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต$องตรงกับรายงาน
สถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินรับฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจายเงินสด, กระดาษทำกระทบยอด,
/รายจายตาม…

-๔รายจายตามงบประมาณ (รายจายรายรับ) จายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษทำการรายจาย
งบประมาณรายจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ จาย และเงิน สดประจำเดือนงบทดลองประจำเดื อน
ลงบัญชีมือและระบบคอมพิวเตอร (e-LAAS)
๗) การจัดทำรายงานที่ต$องสงตามกำหนดเวลา ได$แก
๗.๑) รายงานการใช$จายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป<
๗.๒) รายงานการใช$จายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป<
๗.๓) รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน,
งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม
๗.๔) รายงานการสอบทานการปฏิ บัติทางการเงิน และบั ญ ชีทุก ๓ เดือน ภายในวัน ที่ ๑๐ ของ
เดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
๗.๕) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณการเกษตร (เงินฝากประจำทุกสิ้น
เดือน) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณการเกษตร (เงินฝากออมทรัพย) ทุกสิ้นเดือน
มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม โดยจัดทำใบผานรายการบัญชีทั่วไป
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได%
มอบหมายให$ นางสาวระเบียบ ไชยวิชู ตำแหนง ผู$อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบ โดยมี นางศุภาพร หนองแก%ว ตำแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได$
ชำนาญการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๔-๓๒๐๓-๐๐๑ และ นางสาวศิริลักษน เจนปCา ตำแหนง ผู$ชวยเจ$า
พนักงานจัดเก็บรายได$ เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) จัดเก็บรายได$ที่องคการบริหารสวนตำบลปอนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได$
ออกใบเสร็จรับเงินพร$อมทั้งนำใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนตางจังหวัดและ
กรมสงเสริ ม การปกครองท$ อ งถิ่ น นำมารวมในใบนำสงเงิ น กอนสงให$ งานการเงิ น กรณี รั บ เงิ น สดหรื อ เช็ ค
ตางจังหวัด กอนนำฝากธนาคารและสงหลักฐานให$งานการบัญชีเพื่อจะใช$สอบยันให$ตรงกัน
๒) ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐาน รวมทั้ งรายการรายละเอี ย ดตาง ๆ ของผู$ ม าชำระคาภาษี ทุ ก
ประเภทกับ ทะเบี ยนลูกหนี้ ให$ถูกต$องครบถ$วนและทำให$ เปB นปS จจุบั นมี การจำหนายชื่อลูกหนี้ ลงเลมที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๓) งานประเมินจัดเก็บรายได$การแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการ
ประชุม, จัดทำรายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป<
๔) จำหนายลูกหนี้ค$างชำระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายได$มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง
๕) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ได$แก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร$าง ภาษีปJาย กิจการค$านารังเกียจ
และเปBนอันตรายตอสุขภาพ
๖) งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เชน คาเชาตลาดสด ก็ให$ดำเนินการตาม
ขั้นตอน พร$อมทั้งรายงานหนี้ค$างชำระ

/๖) งานเรงรัด...

-๕๗) จัดทำ ภทบ. ๑๙ และงบรายละเอียดคาสวนลด ๖% เปBนประจำทุกเดือน พร$อมทั้งตรวจสอบ
กับงานการเงินให$ถูกต$องตรงกัน
๘) งานจัดทำทะเบียน ผท.๑,๒,๓,๔,๕,๖
๙) จัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำฐานภาษี และสำรวจข$อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร$าง
๑๐) จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร$าง
๔. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มอบหมายให$ นางสาวระเบียบ ไชยวิชู ตำแหนง ผู$อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบ โดยมี นางชนัญชิดา ดวงมณี รัตน ตำแหนง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ และ นางชฎารัตน สาลี ตำแหนง ผู$ชวยเจ$าพนักงาน
พัสดุ เปBนผู$ชวย โดยมีหน$าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียน
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ที่ได$รับมอบหมาย รายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงาน มีดังนี้
๑) กอนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป< ต$องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป<
๒) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำป<และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ$างตามแบบ ผด.๑ , ผด.๒ ,
ผด.๓ , ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ$างตามแผนฯ และขั้นตอนตาง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ)
เมื่อจัดซื้อจัดจ$างไมเปBนไปตามแผนต$องดำเนินการปรับแผนและแจ$งในสวนตาง ๆ ให$ทราบด$วย
๔) จัดทำบัญ ชีรับ จายวัสดุ , ทะเบียนครุภั ณฑลงเลขรหั สที่ตั วครุภั ณฑ การยืมพั สดุต$ องทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
๕) แตงตั้งคณะกรรมการจำหนายพั สดุกรณี มีพัส ดุที่ไมใช$ห รือเลิกใช$เสื่อมสภาพและสูญ หายไม
สามารถใช$การได$และจำหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
๖) จั ด ทำทะเบี ย นคุ มเงิน ค้ ำ ประกัน สั ญ ญาตรวจสอบกั บ เงิน สดรั บ และสำเนาใบเสร็จ รับ เงิน ให$
ถูกต$อง
โดยให$ทุกงานดำเนินงานตามที่ได$รับมอบหมาย หากมีข$อขัดข$องหรืออุปสรรคในการทำงานให$แจ$ง
ให$หัวผู$อำนวยการกองคลังทราบในขั้นต$นกอนเพื่อดำเนินการแก$ไข และรายงานให$ผู$บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๒๓ /๒๕๖๔
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหน%าที่ภายในกองชาง
-------------------------------อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลสวนท$ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจังหวัดนาน (ก.อบต.จั งหวัด นาน) เรื่องหลั กเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับแผน
อัตรากำลัง ๓ ป< ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวนตำบลปอน โดยขอแจ$งการ
มอบหมายหน$ า ที่ ก ารงานและความรั บ ผิ ด ชอบกำหนดหน$ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแตละคนภายในกองชาง
องคการบริหารสวนตำบลปอน เพื่อให$เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
มอบหมายให$ นายสุกิจ เทพจันตา ตำแหนง นายชางโยธา ระดับอาวุโส เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู$อำนวยการกองชาง เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองชาง
โดยมี นายเสริมวิทย เพ็ชรสุริยา ตำแหนง ผู$ชวยนายชางโยธา เปBนผู$ชวย ซึ่งมีหน$าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานธุรการ การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข$อมูลด$านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขี ย นแบบ การตรวจสอบการกอสร$ าง งานควบคุ ม อาคาร การควบคุ มและการบำรุ งรักษา
เครื่องจั กรกลและยานพาหนะ เครื่องมื อ เครื่ องใช$ งานเกี่ ย วกั บ แผนงานการเก็ บ รักษา การเบิ กจายวั ส ดุ
อุ ป กรณ อะไหลและน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง งานสวนสาธารณะ งานวางผั งพั ฒ นาเมื อ ง งานสถานที่ แ ละไฟฟJ า
สาธารณะ งานแผนที่ภาษี ให$เปBนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข$อง โดยมีสวน
ราชการที่เปBนฝeายตาง ๆ โดยกำหนดหน$าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให$พนักงานสวนตำบลทุกคนภายใน
กองชาง ดังนี้
๑. งานกอสร%าง
มอบหมายให$ นายสุกิจ เทพจันตา ตำแหนง นายชางโยธา ระดับอาวุโส เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู$อำนวยการกองชาง เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองชาง
โดยมี นายเสริมวิทย เพ็ชรสุริยา ตำแหนง ผู$ชวยนายชางโยธา และ นางสาวภัคจิรา สุกใส ตำแหนง ผู$ชวย
เจ$าหน$าที่ธุรการกองชาง เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการ ปฏิบัติดังนี้
๑) งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือ รับ-สง ตางๆ
๒) งานกอสร$างและบูรณะถนน งานกอสร$างและบูรณะสะพาน งานกอสร$าง งานปรับปรุงและ
ซอมแซมสิ่งกอสร$างสาธารณะ และงานข$อมูลการกอสร$าง

/๓) งานเกี่ยวกับ…

-๒๓) งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด$านวิศวกรรม งานควบคุมงานเครื่องจักรกล การควบคุม
และการบำรุงรักษาเครื่องจั กรกลและยานพาหนะ งานเกี่ ย วกับ แผนงานการเก็ บ รักษา การเบิ กจายวัส ดุ
อุปกรณ อะไหล น้ำมันเชื้อเพลิง
๔) การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานกอสร$าง โดยได$รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก$ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข$อง การขุดดิน-ถมดิน ตาม
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร$องเรียนและเรื่องอื่นๆ
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มอบหมายให$ นายสุกิจ เทพจันตา ตำแหนง นายชางโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๕๔๗๐๑-๐๐๑ รักษาราชการผู$อำนวยการกองชาง เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองชาง โดยมี
นายเสริมวิทย เพ็ชรสุริยา ตำแหนง ผู$ชวยนายชางโยธา เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้
๑) งานสถาปSตยกรรมและมัณฑศิลป{
๒) งานวิศวกรรม การประมาณราคา รวมพิจารณากำหนดวางแผนงบประมาณ
๓) งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสร$างอาคาร งานบริการข$อมูลและขาวสาร
๔) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานกอสร$าง โดยได$รับอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก$ไขเพิ่มเติม ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข$อง การขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน รวมถึงเรื่องร$องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
๓. งานสาธารณูปโภค
มอบหมายให$ นายสุกิจ เทพจันตา ตำแหนง นายชางโยธาอาวุโส เลขที่๒๕-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑
ตำแหนง รักษาราชการผู$อำนวยการกองชาง เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองชาง โดยมี นายเสริม
วิทย เพ็ชรสุริยา ตำแหนง ผู$ชวยนายชางโยธา เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้
๑) งานบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา
๒) งานบำรุงรักษาไฟฟJาสาธารณะ
๓) งานบำรุงรักษาสิ่งกอสร$าง
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
๔. งานแผนที่ภาษี
มอบหมายให$ นายสุกิจ เทพจันตา ตำแหนง นายชางโยธาอาวุโส เลขที่ ๒๕-๓-๐๕-๔๗๐๑๐๐๑ รักษาราชการแทนผู$อำนวยการกองชาง เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองชาง โดยมี นาย
เสริมวิทย เพ็ชรสุริยา ตำแหนง ผู$ชวยนายชางโยธา เปBนผู$ชวย ลงข$อมูลในระบบ มีรายละเอียดของงานและ
การปฏิบัติดังนี้
๑) จัดทำแผนที่ภาษี ในระบบคอมพิวเตอร
๒) งานสำรวจ จัดเก็บข$อมูล
/๓) งานอื่นๆ …

-๓๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
ให$ผู$ที่ได$รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได$รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเครงครัด หากมีข$อขัดข$องหรือ
อุปสรรคในการทำงานให$แจ$งให$ผู$อำนวยการกองชางทราบในเบื้องต$น และรายงานให$ผู$บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น
ไปทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลปอน
ที่ ๕๔๒/๒๕๖๔
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหน%าที่ภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-------------------------------อาศัยอำนาจตามพระราชบัญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก$ไข
เพิ่ มเติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลสวนท$ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบลจังหวัดนาน (ก.อบต.จั งหวัด นาน) เรื่องหลั กเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบกับแผน
อัตรากำลัง ๓ ป< ประจำป<งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ขององคการบริหารสวนตำบลปอน โดยกำหนด
หน$าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให$พนักงานสวนตำบลทุกคนภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดังนี้
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มอบหมายให$ นายกฤษฎาภั ณฑ นั นตH ะปI น ตำแหนง ผู$ อำนวยการกองการศึ กษา ระดั บ ต$ น
เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และมี นางสาวนฤมล พันธผจญ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เปBนผู$ชวย ซึ่งมีหน$าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารการศึกษา งานแผนและ
วิชาการ งานการศึกษา ปฐมวัย งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานกิจกรรม
พั ฒ นาเด็ กและเยาวชน งานการศึกษานอกระบบและสงเสริ มอาชี พ ศึ กษาวิเคราะหเกี่ย วกั บ การแนะแนว
การศึกษา และการจัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใช$เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได$แก การรวบรวมข$อมูล
เกี่ยวกับความต$องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียนความรู$พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนความต$องการด$านการใช$เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำ
แนวทางการศึ กษาและอาชี พ เผยแพรการศึ กษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทั ศน การเขี ยนบทความ
จัดทำวารสารหรือเอกสารตาง ๆ และปฏิบัติหน$าที่อื่นที่เกี่ยวข$องให$เปBนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข$อง โดยมีสวนราชการที่เปBนฝeายตาง ๆ ดังนี้
๑. งานบริหารการศึกษา
มอบหมายให$ นายกฤษฎาภัณฑ นันตHะปIน ตำแหนง ผู$อำนวยการกองการศึกษา ระดับต$น เลขที่
ตำแหนง ๒๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เปB น หั ว หน$ า ผู$ รั บ ผิ ด ชอบกำกั บดู แลภายในกองการศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยมี นางสาวนฤมล พันธผจญ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้

/- ดูแลงาน...

-๒- ดู แลงานธุร การ การวิ เคราะหงานทางการศึ ก ษาเพื่ อประกอบการพิ จ ารณากำหนดนโยบาย
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาและแผนการศึกษา งานวิชาการ งานบริหารทั่วไปติดตามและ
ประเมินผล งานบุคลากรและการดำเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานประชาสัมพันธตางๆ
- งานการศึกษาปฐมวัย การดูแลเด็กระดับปฐมวัย การควบคุมดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน อุปกรณทางการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณตางๆ
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน อุปกรณ
ทางการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณตางๆ
- งานวัดผลและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การใช$เทคโนโลยีการศึกษา และการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข$อมูล การวิเคราะหข$อมูล
และสถิติการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบ
- งานศูนยการเรียนรู$ชุมชน
- งานติดตามประเมินผลโครงการ
- งานจัด ประชุมอบรมและสั มมนาเกี่ยวกั บ การแนะนำแนวทางการศึกษา และการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา
- จัดทำการเผยแพรข$อมูลขาวสาร เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การ
เขียนบทความ การจัดทำวารสารหรือเอกสารตางๆ
- ควบคุม กำกับดูแล และให$คำปรึกษาแนะนำแก ครู ผู$ดูแลเด็ก
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
หน$าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน$างาน ซึ่งต$องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู$รวมปฏิบัติงาน
โดยใช$ความรู$ ความสามารถ ประสบการณ และความชำนาญสูงในงานด$านการศึกษา ปฏิบัติหน$าที่ต$องตัดสินใจ
หรือแก$ไขปSญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได$รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู$ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใช$ความรู$ ความสามารถ ประสบการณและ
ความชำนาญสูงในงาน ด$านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต$องตัดสินใจหรือแก$ปSญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได$รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด%านการปฏิบัติการ
- ศึกษา วิเคราะหข$อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อนำไปใช$ในการพัฒนางานด$านการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย และที่เกี่ยวข$อง
- ศึ กษา วิ เคราะห วิจั ย เพื่ อเสนอแนะความเห็ นทางวิ ชาการเกี่ ยวกั บการพั ฒ นานโยบาย แผน
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่ อการศึ กษา การผลิตและพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

/- ควบคุม...

-๓- ควบคุ ม ดู แล และติ ด ตามการศึ กษา และวิ เคราะหข$ อมู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง การยุ บ รวม
สถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษาได$อยางมีประสิทธิภาพ
- กำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- วางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเพื่อให$ได$บุคลากรที่มี
ความรู$ความสามารถตรงตามความต$องการของสถานศึกษาในสังกัด
- วิเคราะหข$อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งหรือยุบ
รวมสถานศึกษาได$อยางมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบงานทะเบี ยนและเอกสารด$ านการศึ กษา และแก$ ไขให$ ทั นสมั ย เพื่ อให$ การสงเสริ ม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเปBนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
- ติดตาม ประเมินผล แก$ไขปSญหา และสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการด$านการศึกษา
เพื่อพัฒนางานด$านการศึกษา
- ควบคุ ม ติ ดตามและดู แลตรวจสอบความถูกต$ อง เรี ยบร$อยของผลงานทางวิ ชาการของครู หรื อ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให$เปBนไปตามระเบียบที่
กำหนดไว$
- วางแผนและจั ดสรรพั สดุ อุป กรณหรื องบประมาณสนั บสนุ นโรงเรี ยน เชนงานอาหารกลางวั น
อาหารเสริม(นม) คอมพิวเตอร กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพื่อให$เด็กๆ ในพื้นที่ได$รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผน ควบคุมและดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กให$ได$มาตรฐาน เพื่อดูแลให$เด็กในท$องถิ่นมีการเติบโต
ที่ถูกต$องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย
- จั ดทำโครงการ สงเสริมการเรี ยนรู$ ของชุ มชน ด$ านการศึ กษา การสร$างอาชี พ กี ฬา ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปSญญาท$องถิ่นเพื่อให$เด็กๆ ในท$องถิ่นเกิดการเรียนรู$ ความสามัคคีและรักษาไว$ซึ่งมรดกล้ำคา
ของท$องถิ่น
- ศึกษาและติ ดตามเทคโนโลยีองคความรู$ใหมๆ กฎหมาย และระเบี ยบตางๆ ที่ เกี่ ยวข$ องกั บงาน
การศึกษา เพื่อนำมาประยุกตใช$ในการปฏิบัติงานได$อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด%านการวางแผน
- วางแผนหรือรวมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับกอง
และแก$ไขปSญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให$ดำเนินงานเปBนไปตามเปJาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด%านการประสานงาน
- ประสานการทำงานรวมกั นโดยมี บทบาทในการให$ ความเห็ นและคำแนะนำเบื้องต$นแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อให$เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว$
- ให$ข$อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้อต$นแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวข$องเพื่ อ
สร$างความเข$าใจและความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ได$รับมอบหมาย

/๔. ด$านการ…

-๔๔. ด%านการบริการ
- จั ด ทำฐานข$ อมู ล สารสนเทศและเสนอแนะการปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงหลั กการระเบี ยบปฏิ บั ติ
ตลอดจนแนวทางพิ จารณาเรื่องตางๆ ที่ เกี่ ยวข$ องกั บการศึ กษาและวิ ชาชี พแกบุ คคลหรื อหนวยงานที่ เกี่ ยวข$ อง
เพื่อให$บุคคลหรือหนวยงานมีข$อมูลและความคิดเห็นที่เปBนประโยชนประกอบการตัดสินใจ
- สงเสริ มการผลิ ตคู มื อ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิ ชาการ สื่ อคอมพิ วเตอร มั ลติ มี เดี ย
สื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ รวมทั้ งจัดการอบรมเผยแพรความรู$ เพื่ อสงเสริมการให$บริการความรู$แกประชาชนได$
อยางทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น
- ดูแลการเผยแพรการศึกษาหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เชน การจัดรายการวิทยุ
โทรทัศน การเขียนบทความ การจัดทำวารสารหรือเอกสารตางๆ เผยแพรทางสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่อการศึกษารูปแบบอื่นๆ เพื่อสงเสริมให$ความรู$ทางการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอยางทั่วถึง
และทันสมัยอยูเสมอ
- จั ดทำฐานข$อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวกั บงานการศึ กษา เพื่ อให$ สอดคล$ องและสนั บสนุ น
ภารกิจของหนวยงานและใช$ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
นางวิมล อินทะรังษี ตำแหนง ครู เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๘-๖๖๐๐-๐๗๘ เปBนผู$รับผิดชอบงาน
ดังนี้
หน$าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน$าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู$ พัฒนาผู$เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความรวมมือกับผู$ปกครอง บุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผู$เรียน การบริการสังคมด$านวิชาการ และปฏิบัติหน$าที่อื่นตามที่
ได$รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน$าที่เตรียมความพร$อมเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านน้ำเลียง
- รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงการดำเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให$
เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงคของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก เชน จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป< ง บประมาณ และหรื อ แผนงานโครงการ
งบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กทุกด$านอยางตอเนื่อง
- จั ด ทำและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การจั ด กระบวนการเรี ย นรู$ การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
- จัดทำภาระงานของบุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงสงเสริมสนับสนุนบุคลากรให$มี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง
- ประสานความรวมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
/- เปBนเจ$าหน$า...

-๕- เปBนเจ$าหน$าที่พัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลปอน และดำเนินการ
อื่น ใดตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด$ วยรายได$และการจายเงิน ของศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็กในสั งกัด องคกร
ปกครองสวนท$องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- มีหน$าที่เปBนผู$แทนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในราชการหรือกิจการทั่วไป และประสานเครือขายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
- นิเทศ สงเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณการเรียนรู$ของผู$ดูแลเด็ก
- จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง
- รับ ผิ ด ชอบการจั ด ทำมาตรฐานการศึ กษา รั บ ผิ ด ชอบระบบข$ อมู ล สารสนเทศการพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
- เปBนผู$บังคับบัญชาระดับต$นในการปกครองดูแลบุคลากรและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านน้ำเลียง
- ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย จัดประชุมผู$ปกครองเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ$านน้ำเลียง อยางน$อยป<ละ ๒ ครั้ง
- จัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนตางๆ และเครื่องมือวัดผลประเมินผล
- ดำเนินงานธุรการในชั้นเรียนและปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
- มีหน$าที่สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด$านตางๆ ของเด็ก พร$อมทั้ง
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- จัดสภาพแวดล$อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด$านทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
- ปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ การจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรีย นรู$ของผู$ เรียน ด$วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสำคัญ เพื่อให$ผู$เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
- ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู$ และภูมิปSญญาท$องถิ่น
- ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู$เรียน เพื่อนำมาพัฒนาผู$เรียน การสอนให$มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได$รับมอบหมาย
นางสาวกาญจนา ท%าวคาม ตำแหนง ผู$ดูแลเด็ก เปBนรับผิดชอบงานดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน$าที่เตรียมความพร$อมเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านปeาเปrอย
- ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณเรี ย นรู$ และสงเสริ ม การเรี ย นรู$ ข องผู$ เรี ย นด$ ว ยวิ ธี
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสำคัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือผู$เรียน
- ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรู$ตามหลักสูตรที่กำหนด

/- จัดทำแผน...

-๖- จัดทำแผนการจัดประสบการการเรียนรู$
- จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหาและหรือผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผู$ปกครองและชุมชน
- พัฒนาตนเองให$มีความก$าวหน$าทางวิชาการและเทคโนโลยี
- ประเมินพัฒนาการผู$เรียน
- จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน
- รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ
- มีหน$าที่สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด$านตางๆ ของเด็ก พร$อมทั้ง
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- จัดสภาพแวดล$อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด$านทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
- ปฏิบัติหน$าที่ครูเวรประจำวัน รับเวลาเช$า สงเด็กกอนกลับบ$าน ตลอดจนดูแลความเรียบร$อยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได$รับมอบหมาย
นางชญาณกาญจน ฮังคำ ตำแหนง ผู$ดูแลเด็ก เปBนผู$รับผิดชอบงานดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน$าที่เตรียมความพร$อมเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านปeาเปrอย
- ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณเรี ย นรู$ และสงเสริ ม การเรี ย นรู$ ข องผู$ เรี ย นด$ ว ยวิ ธี
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสำคัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือผู$เรียน
- ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรู$ตามหลักสูตรที่กำหนด
- จัดทำแผนการจัดประสบการการเรียนรู$
- จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหาและหรือผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผู$ปกครองและชุมชน
- พัฒนาตนเองให$มีความก$าวหน$าทางวิชาการและเทคโนโลยี
- ประเมินพัฒนาการผู$เรียน
- จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน
- รวบรวมผลงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ

/- มีหน$าที่…

-๗- มีหน$าที่สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด$านตางๆ ของเด็ก พร$อมทั้ง
ประเมินผลเชิงคุณภาพ
- จัดสภาพแวดล$อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด$านทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน
- ปฏิบัติหน$าที่ครูเวรประจำวัน รับเวลาเช$า สงเด็กกอนกลับบ$าน ตลอดจนดูแลความเรียบร$อยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได$รับมอบหมาย
นางสาวจิรารัตน ระลึก ตำแหนง ผู$ดูแลเด็ก เปBนผู$รับผิดชอบงานดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน$าที่เตรียมความพร$อมเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านน้ำเลียง
- ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณเรี ย นรู$ และสงเสริ ม การเรี ย นรู$ ข องผู$ เรี ย นด$ ว ยวิ ธี
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสำคัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือผู$เรียน
- ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรู$ตามหลักสูตรที่กำหนด
- จัดทำแผนการจัดประสบการการเรียนรู$
- จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน
- จัดหาและหรือผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
- จัดทำเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผู$ปกครองและชุมชน
- พัฒนาตนเองให$มีความก$าวหน$าทางวิชาการและเทคโนโลยี
- ประเมินพัฒนาการผู$เรียน
- จัดทำงานธุรการในชั้นเรียน
นางสาวพรพันธ ท%าวคาม ตำแหนง ผู$ชวยผู$ดูแลเด็ก เปBนผู$รับผิดชอบงานดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน$าที่เตรียมความพร$อมเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ$านน้ำเลียง
- ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ประสบการณเรี ย นรู$ และสงเสริ ม การเรี ย นรู$ ข องผู$ เรี ย นด$ ว ยวิ ธี
หลากหลาย โดยเน$นผู$เรียนเปBนสำคัญ
- อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณการเรียนรู$ตามหลักสูตรที่กำหนด
- ประสานสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับผู$ปกครองและชุมชน
- พัฒนาตนเองให$มีความก$าวหน$าทางวิชาการและเทคโนโลยี

/๓) งานอื่นๆ…

-๘๒. งานสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
มอบหมายให$ นายกฤษฎาภัณฑ นันตHะปIน ดำรงตำแหนง ผู$อำนวยการกองการศึกษา ระดับต$น
เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยมี นางสาวนฤมล พันธผจญ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานสงเสริมประเพณี
- งานสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา
- งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
๓. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
มอบหมายให$ นายกฤษฎาภัณฑ นันตHะปIน ดำรงตำแหนง ผู$อำนวยการกองการศึกษา ระดับต$น
เลขที่ตำแหนง ๒๕-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ เปBนหัวหน$าผู$รับผิดชอบกำกับดูแลภายในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยมี นางสาวนฤมล พันธผจญ ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหนง
๒๕-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ เปBนผู$ชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้
- งานแผนการสงเสริมสุขภาพ การกีฬา และนันทนาการ
- งานสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานสงเสริม สนับสนุนการเลนกีฬา การออกกำลังกายให$กับเด็กเยาวชนและประชาชน
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข$องหรือได$รับมอบหมาย
ให$ผู$ที่ได$รับคำสั่งดำเนินการตามที่ได$รับมอบหมาย ตามคำสั่งโดยเครงครัด หากมีข$อขัดข$องหรือ
อุ ปสรรคในการทำงานให$ แจ$ งให$ ผู$ อำนวยการกองการศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรมทราบในเบื้ องต$ น และ
รายงานให$ผู$บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปBนต$นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุปาณี ศรีใหญ)
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปอน ปฏิบัติหน$าที่
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

