คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ที่ 145 / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งพนักงานสวนตําบลรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการภายใน
***************************************
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไข
เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหาร
สวนตํ าบล ข อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนั กงานสว นตํ าบลจั ง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา (ก.อบต.จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วัน ที่ ๒๕ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๕ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายใหพ นักงานสวนตําบลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายให พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล (นักบริหารงาน อบต ๘) ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ทุกตําแหนงในสังกัดเปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปและราชการที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกําชับและเรง รัดการปฏิบัติราชการให
เปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีสวนราชการ
ภายในเปนฝายตางๆ ดังนี้
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
มอบหมายให พ.อ.อ.ธนากร รุจิ ระกุ ล ตํ า แหน ง ปลั ด องคก ารบริห ารส วนตํ าบล เลขที่
ตําแหนง 00 – 0101 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางศิริ หอมวัฒนา ตําแหนง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 - 002 เปนเจาหนาที่ , นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนา
สํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001 เปนเจาหนาที่ ,นางสาวศิริรัตน สุวรรณโณ ตําแหนง นักพัฒนา
ชุมชน เลขที่ตําแหนง 01 – 0704 – 001 เปนเจาหนาที่ , นางสาวอมรทิพย สืบฤกษ ตําแหนง เจาพนักงาน
ธุรการ 01 – 0212 - 001 เป น เจ าหน า ที่ , นายชู ชี พ ปุ ยสุ ว รรณ ตํ าแหน ง ครูผู ดู แ ลเด็ ก เลขที่ ตํ าแหน ง
1320070 เปนเจาหนาที่ , นางสาววราภรณ สืบไว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปนผูชวย , นางสาวจุฑาพร
วงษสอาด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน เปนผูชวย ,นางสาวพิชชาพร สุขสมัย ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะห
นโยบายและแผน เปนผูชวย, นายทวี จันทร ตําแหนง นักการภารโรง เปนผูชวย นายวันชัย สืบถิ่น ตําแหนงคน
สวนเปน ผูชวย นายอนันต เยี่ยมวงษ ตําแหนงพนักงานทั่วไป เปนผูชวยนายสํารวย มูลจันทร ตําแหนงพนักงาน
ทั่วไป นายวิรุณ สืบไว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เปนผูชวย และนายจําลอง ธงราว ตําแหนง พนักงานขับ
รถยนต เปนผูชวย หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ งานสารบรรณ งานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล งานยานพาหนะ
และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
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มอบหมายให พ.อ.อ.ธนากร รุจิ ระกุ ล ตํ า แหน ง ปลั ด องคก ารบริห ารส วนตํ าบล เลขที่
ตําแหนง 00 – 0101 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางศิริ หอมวัฒ นา ตําแหนง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 - 002 เปนเจาหนาที่ , นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนา
สํานั กปลัด ฯ เลขที่ ตําแหน ง 01 – 0๑๐๒ – 001 เปน เจ าหนาที่ เปนเจาหนาที่ มี หน าที่ ความรับผิดชอบงาน
วินิจฉัยปญหากฎหมาย งานพิจารณาตรวจรางขอบัญญัติและการตราขอบัญญัติ
๑.๓ งานบริหารงานบุคคล
มอบหมายให พ.อ.อ. ธนากร รุจิ ระกุล ตํ าแหนง ปลั ดองคก ารบริห ารส วนตําบล เลขที่
ตําแหนง 00 – 0101 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางศิริ หอมวัฒ นา ตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑01 – 00๒ เปนเจาหนาที่, นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนา
สํานั กปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001 เป นเจ าหนาที่ มีนางสาววราภรณ สืบ ไว ตํ าแหนง ผูช วย
บุคลากร เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและการพัฒ นาพนักงานสวนตําบล ,
พนักงานจาง , ลูกจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานการศึกษา
มอบหมายให นางศิ ริ หอมวัฒ นา ตําแหน ง รองปลั ดองคก ารบริห ารส วนตําบล เลขที่
ตําแหนง 00 – 0101 – 002 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นายชูชีพ ปุยสุวรรณ ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก เลขที่
ตําแหนง 1320070 เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา
๑.5 งานนโยบาย/แผนงานและงบประมาณ
มอบหมายให นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0
๑๐๒ – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ มีนางสาวพิชชาพร สุขสมัย ตําแหนงผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน
เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานวิชาการ ขอมูลสถิติ งานจัดทําแผนพัฒ นา
ตําบลและแผนพัฒนาอื่น ๆ ประจําป งานงบประมาณและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑.6 งานสังคมสงเคราะห ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาชุมชน และสาธารณสุข
มอบหมายใหนางสาวศิริรัตน สุวรรณโณ ตําแหนง นักพัฒ นาชุมชน เลขที่ตําแหนง 01 0704 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ , นางสาวจุฑาพร วงษสอาด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน เปน
ผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒ นาชุมชน ศาสนา วัฒ นธรรมและประเพณี งานสังคมสงเคราะห
งานสาธารณสุขและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายนายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0
๑๐๒ – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ นายจําลอง มะณีพันธ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถขยะ) เปนผูชวย
นายปราโมทย หวานมาก ตําแหนงพนักงานประจํารถขยะ เปนผูชวย นายวิรัช ธงราว ตําแหนงพนักงานประจํารถ
ขยะ เปนผูชวย นายวันชัย สืบถิ่น ตําแหนงคนสวนเปนผูชวย นายอนันต เยี่ยมวงษ ตําแหนงพนักงานทั่วไป เปน
ผูชวยนายสํารวย มูลจันทร ตําแหนงพนักงานทั่วไป นายวิรุณ สืบไว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เปนผูชวย และ
นายจําลอง ธงราว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต เปนผูชวย โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

/๒.สวนการคลัง…..
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มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี (นักบริหารงานคลัง ๗) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
เลขที่ตําแหนง 04 – 0103 – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบกํากับดูแล โดยมีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ทุกตําแหนงในสังกัดเปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับการนําสงเงินและ
เอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสําคัญฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
เงิน ทั้งรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้น
ปงบประมาณ งานเกี่ยวกับพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมาย โดย
ใหมีสวนราชการภายในเปนฝายตางๆ ดังนี้
๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี (นักบริหารงานคลัง ๗) ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่
ตําแหนง 04 – 0103 – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางสาวสุภัทราพร ตะโน ตําแหนง เจาพนักงาน
พัสดุ เลขที่ตําแหนง 04 – 0313 - 001 เปนเจาหนาที่ , นางสาวพิตติภรณ ฉลอม ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี เลขที่ตําแหนง 04 – 0306 - 001 เปนเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานคลัง
การตรวจและการอนุมัติฎีกา การตรวจเอกสารประกอบฎีกา และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ งานการเงินและบัญชี
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 –
0103 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางสาวพิตติภรณ ฉลอม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญ ชี
เลขที่ตําแหนง 04 – 0306 – 001 เปนเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงิน การเบิกจายเงิน
การนําสงเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานจัดทําฎีกาเบิกเงิน งานจัดทํารายงานตาง ๆ งานจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ งาน
แสดงฐานะทางการเงินและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 –
0103 – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นางสาวพิตติภรณ ฉลอม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เลขที่ตําแหนง 04 – 0306 – 001 เปนเจาหนาที่ , มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได งานภาษี
และคาธรรมเนียมตาง ๆ งานจัดทําทะเบียนคุม รวมทั้งเอกสารหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ในการจัดเก็บรายไดและ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 –
0103 – 001 เปน หัวหน าผู รับผิด ชอบ โดยมี นางสาวสุภัท ราพร ตะโน ตํ าแหน ง เจาพนั กงานพั สดุ เลขที่
ตําแหนง 04 – 0313 - 001 เปนเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและแผนที่
ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
/๓. สวนโยธา…….

-๔๓. สวนโยธา

มอบหมายให นายสรศักดิ์ ศุภบุญ มี (นักบริหารงานชาง 7) ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เลขที่
ตําแหนง 05 – 0104 - 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกตําแหนงใน
สังกัดเปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบ การตรวจสอบการกอสรางงาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุงการควบคุมการกอสรางและ
ซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจาย
อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและไดรับ
มอบหมายโดยมีสวนราชการภายในเปนฝายตางๆ ดังนี้
๓.๑ งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให นายสรศั กดิ์ ศุภ บุ ญ มี ตําแหน ง หั วหน าสวนโยธา เลขที่ ตําแหน ง 05 –
0104 – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นายจําลอง มะณีพันธ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถขยะ) เปน
ผูชวย นายปราโมทย หวานมาก ตําแหนงพนักงานประจํารถขยะ เปนผูชวย นายวิรัช ธงราว ตําแหนงพนักงาน
ประจํารถขยะ เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของและงานอื่น
ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ งานประสานงานสาธารณูปโภคและผังเมือง
มอบหมายให นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เลขที่ตําแหนง 05 – 0104
– 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประมาณ
งานขนสงและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานไฟฟาสาธารณะ แกไขปญหาน้ําทวมขัง การบํารุงรักษาคูคลอง
ทอระบายน้ําทําการสํารวจพื้นที่เพื่อจัดทําแผนที่และโครงการปองกันน้ําทวมขัง แผนบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะ
แผนโครงการบํารุงรักษาคูคลองสาธารณะแผนโครงการลางทอระบายน้ํา และแผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่ องสู บน้ํ า อุป กรณ เกี่ย วกั บ การระบายน้ํ าให มีค วามพรอ มที่ ใชในการปฏิ บั ติ ง านตลอดเวลา การแกไ ขเรื่อ ง
รองเรียนเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้ําและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา สรางทํานบ งานแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอ
การครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดิน ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คัน
ดิน สะพาน ทอระบายน้ําและอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3.3 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มอบหมายให นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เลขที่ตําแหนง 05 – 0104
– 001 เปน หัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี นายจําลอง มะณีพันธ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต (รถขยะ) เปนผูชวย
นายปราโมทย หวานมาก ตําแหนงพนักงานประจํารถขยะ เปนผูชวย นายวิรัช ธงราว ตําแหนงพนักงานประจํารถ
ขยะ เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

/๓.4 งานออกแบบ……

-๕๓.4 งานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
มอบหมายให นายสรศั ก ดิ์ ศุภ บุ ญ มี ตํา แหน ง หั ว หน าส วนโยธา เลขที่ ตํ าแหน ง 05 –
0104 – 001 เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ โดยมี โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมและมัณฑ
ศิลป งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสรางอาคาร งานบริการขอมูล และหลักเกณฑ งาน
ออกแบบ งานแบบกอ สรางที่ มีผูยื่ นขออนุญ าตอาคารทุ ก ประเภทที่ ได รับอนุญ าตจากเจาพนัก งานท องถิ่น ให
กอสรางถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต การประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงานงบประมาณ และ
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายณัฐธร มงคลรอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

