คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
ที่ 466 /2554
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสํานักงานปลัด
………………………………………

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (และ
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้อ 9
จึงให้ยกเลิกคําสั่ง องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ที่ 330 /2553 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่อง
การกํ า หนดงานและหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานปลั ด โดยกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมอบหมายให้
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทุกคนภายในสํานักปลัด ปฏิบัติงานใหม่ดังนี้
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
มอบหมายให้ นางสุนทรี แท้วิรุฬห์ ตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 7 เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001 ดํารงตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
จังหวัดระยอง และอํานาจหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว้
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล กรณี ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดํารงตําแหน่งสูงสุด
เป็นผู้รักษาราชการแทน
1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 มอบหมายให้ นางสุนทรี แท้วิรุฬห์ ตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 7 เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001 ทําหน้าที่ เป็นหัวหน้างานสํานักปลัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(2) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(3) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(4) งานการพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม การประชุม /สัมมนาพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของทุกส่วนราชการในองค์กาบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(5) งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
(6) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(7) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
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(8) งานเกี่ยวกับการจัดทําข้อบังคับตําบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
(9) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง
(10) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่
ตําแหน่ง 01-0201-001 รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล แทน กรณี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
(2) งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
(3) งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(4) งานรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(5) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
(6) งานควบคุมภายใน
(7) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
(8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 นางสาวชุติมา กระจาย ตําแหน่ง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0208-001 เป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) งานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องนําเสนอ
ผู้บริหาร
(2) จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

และจัดทํารายงานการประชุมของ

องค์การบริหารส่วนตําบล
(3) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(4) งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทุกคนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(5) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(6) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม
สภา
(7) การจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอื่นๆ
(8) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
(9) ขออนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติ
(10) งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(11) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.4 นางสาวพรรณทิพย์ ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง 010206-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) งานบันทึกข้อมูลต่างๆ และงานดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม
(2) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(3) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(4) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
(5) งานบันทึกข้อมูล จปฐ.
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 นางสาวเปมิกา เมฆกระจ่าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและ
เรื่องนําเสนอผู้บริหาร
(2) การจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอื่นๆ
(3) จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และจัดทํารายงานการ
ประชุมขององค์การบริหารส่วนตําบล
(4) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ประชุมสภา
(5) งานเดินหนังสือราชการภายในสํานักงาน
(6) งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สํานักงานปลัด
(7) งานดําเนิน – การรับ ดําเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
(8) งานจัดทําทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
(9) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 นางสาวอารีรัตน์ งามสุวรรณ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและ
เรื่องนําเสนอผู้บริหาร
(2) จดบันทึกรายงานการประชุม และนําเสนอผู้บริหาร
(3) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม
สภา
(4) งานเดินหนังสือราชการภายในสํานักงาน
(5) จัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.7 นางสาวมยุรีย์ ธรรมเกสร

ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและ
เรื่องนําเสนอผู้บริหาร
(2) จดบันทึกรายงานการประชุม และนําเสนอผู้บริหาร
(3) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุม
สภา
(4) งานเดินหนังสือราชการภายในสํานักงาน
(5) จัดเก็บเอกสารของทางราชการให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.8 นายประสิทธิ สุดปรึก ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 2833 ระยอง
(2) ดูแล บํารุงรักษารถยนต์ของสํานักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงาน
(3) งานเดินหนังสือนอกสถานที่ราชการ
(4) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.9 นายโอฬาร รื่นรมย์ ตําแหน่ง นักการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) เปิด – ปิดสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(2) งานเกี่ยวกับรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และทรัพย์สินของทางราชการ
(3) งานดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ บริเวณอาคารสํานักงานและอาคารที่
อยู่ในความรักผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(4) งานเดินหนังสือนอกสถานที่ราชการ
(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.10 นางสาวสุวรรณี ตุลา คนงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) งานเกี่ยวกับรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน และทรัพย์สินของทางราชการ
(2) งานดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
(3) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.11 นายสังคม รากทอง ตําแหน่ง ยาม มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยใน
บริเวณสถานที่ดังกล่าว
(2) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.12 นางสาวสุทามาศ มุขดา ตําแหน่ง คนสวน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) 
ก ก  ก 
!" #$%ก&' ()ก *$ + !"#
(2) *-ก. !"'ก
(3) -"0 !"ก!"#(*- !"  *#
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2. งานนโยบายและแผน
มอบหมายให้ นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
เลขที่ตําแหน่ง 01-0201-001 มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
(1) งานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
(2) งานพิจารณาโครงการ/ กิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วน
ราชการอื่นๆ
(3) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและ
เรื่องนําเสนอผู้บริหาร
(4) งานด้านวิชาการ
(5) งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานกฎหมายและคดี
มอบหมายให้ นางสุนทรี แท้วิรุฬห์ ตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 7 เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001 โดยมี นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่ตําแหน่ง
01-0201-001 น.ส.ชุติมา กระจาย ตําแหน่ง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0208-001 จ่าเอกสมศักดิ์
หอมศิริ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0221-001 นางสาวพรรณทิพย์
ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตําแหน่ง 01-0206-001 นางสาวเปมิกา เมฆกระจ่าง ตําแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวอารีรัตน์ งามสุวรรณ ตําแหน่ง ผู้ชว่ ยเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาว
มยุรีย์ ธรรมเกสร ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผูช้ ่วย ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทําร่างข้อบังคับตําบลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) งานดําเนิน – การรับ ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
(3) งานจัดทําทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
(4) งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดําเนินการตามข้อบังคับตําบลก่อน
การบังคับใช้
(5) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
(6) งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือที่ ได้รับ
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้ จ่าเอกสมศักดิ์ หอมศิริ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 3 เลขที่ตําแหน่ง 01-0221-001 มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานอํานวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
(3) งานกู้ภัยต่างๆ
(4) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
(5) งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(6) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพย์ ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่
ตําแหน่ง 01-0206-001 มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
(1) งานส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี
(2) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน
(3) งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
(4) งานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
(5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
มอบหมายให้ นางสุนทรี แท้วิรุฬห์ ตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 7 เลขที่ตําแหน่ง
00-0101-001 โดยมี นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 เลขที่
ตําแหน่ง 01-0201-001 น.ส.พรรณทิพย์ ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหน่ง 010206-001 เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ดังนี้
(1) งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานควบคุมมาตรฐาน
อาหารและน้ํา งานป้องกันยาเสพติด
(3) งานรักษาความสะอาด งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกูล งานกําจักมูลฝอยและน้ําเสีย
(3) งานควบคุมโรคและป้องกันโรค งานรักษาโรค
(4) งานบริการสาธารณสุข งานสาธารณสุขอนามัย
(5) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลโรงงาน งาน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอนามัย
(7) งานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นและพื้นที่ กองทุนตําบล
พลงตาเอี่ยม
(8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ในเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบล
ทราบ
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ให้ผู้ทีได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่ง โดยเคร่งครัด ตามระเบียบ
อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประสาน ขาวสะอาด
(นายประสาน ขาวสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม

