
 

 

 

 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

ท่ี     353 / 2564 
      เรื่อง  การแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายในสํานักงานปลัด 

 

 --------------------------------------------------------- 
 

 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2547  และ  
(แกไขเพ่ิมเติม)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการบริหารและ
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการ  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  2  กรกฎาคม  2549  เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  องคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรง  เนื่องจากมีการโอนยายพนักงานในสํานักปลัดจึงขอแจงการมอบหมายหนาท่ีการงานและความ
รับผิดชอบของแตละตําแหนงเพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้   

1.  ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
  นางสาวสุมาลี  ชาญแกลว  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงาน อปท.
ระดับ กลาง)  เลขท่ีตําแหนง 46-3-00-1101-001 เปนผูบังคับ บัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรงใหเปนไปตามนโยบายของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรงและอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้                          

                         1.1 ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ             
ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
                           1.2  งานการพาณิชย  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ 
 1.3  จัดทํารางขอบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบล 
                          1.4 งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข 
                          1.5 งานดําเนนิการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
                          1.6 งานตรวจสอบความถูกตองการขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตําบล กอนการบังคับใช 
                         1.7  งานท่ีมีปญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
                          1.8  งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.9  รับผิดชอบงานเก่ียวกับงานในกิจการสภาทองถ่ิน 
 
                /2.นางพัชรี.... 
 
 
 



 2.นางพัชรี  ปานทอง  ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงาน อปท.ระดับ ตน)  
เลขท่ีตําแหนง 46-3-00-1101-002 เปนผูบังคับ บัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลบันนังสาเรง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรงใหเปนไปตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบันนังสาเรงและอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังนี้                          

                         2.1 ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ             
ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของกองคลัง  และกองชางองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
                           2.2  ควบคุมดูแลตรวจสอบงานในกองสาธารณสุข 
                           2.3  งานการพาณิชย  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ 
 2.4  จัดทํารางขอบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบล 
                          2.5 งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข 
                          2.6 งานดําเนินการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
                          2.7 งานตรวจสอบความถูกตองการขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตําบล กอนการบังคับใช 
                         2.8  งานท่ีมีปญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
                          2.9  งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   

3.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) นายฮัมเซาะ  สาและ  ตําแหนง  นัก วิเคราะหน โยบายและแผน  เลขท่ีตําแหน ง                         

46-3-01-3103-001  รักษาราชการแทน  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน  ทําหนาท่ี  หัวหนางานสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  มีหนาท่ีดังนี้    
  3.1 ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ             
ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง    
 3.2  งานการพาณิชย  งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ 
 3.3  จัดทํารางขอบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบล 
                          3.4 งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข 
                          3.5  งานดําเนินการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
                          3.6  งานตรวจสอบความถูกตองการขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตําบล กอนการบังคับใช 
                         3.7  งานดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
                          3.8 งานสงเสริมประชาธิปไตย 
  3.9 งานการเลือกตั้งกิจการสภา 
  3.10งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   

         4. นายฮัมเซาะ สาและ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  เลขท่ีตําแหนง                         
46-3-01-3103-001  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ 
                          4.1 งานจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และจัดเวทีประชาคม 
                          4.2 งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
                          4.3 งานจัดทําขอบัญญัติประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
                         4.4  งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติ  
             /4.5งานบันทึก... 
 



  
 4.5  งานบันทึกขอมูลระบบ  E- plan บันทึกขอมูลตางๆ 
 4.6  งานการจัดทํารายงานควบคุมภายใน 
             4.7 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย     

5) นางสาวนู รไอณี   บาระตายะ    ตํ าแหน ง นั กทรัพยากรบุคคล   เลข ท่ีตํ าแหน ง                 
46-3-01-3102-001     มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี ้
 5.1 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสวนอ่ืนๆ 
                           5.2  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
                          5.3 งานการพัฒนาบุคลากร  เชน การฝกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานของ องคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
  5.4    งานเก่ียวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และเครื่องราชตางๆ  ของพนักงานสวนตําบล 
                        5.5  งานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการ        
บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
                        5.6 งานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
                        5.7 งานสวัสดิการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง 
                        5.8 งานบรรจุแตงตั้ง  โอน  ยายและเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล 
 5.9 งานขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ 
 5.10งานนายทะเบียนในระบบ สปสช. 
 5.11งานในระบบขอมูล  elaas 
 5.12งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย         

6) นางสาวนาปเสาะ  ดิง  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  เลขท่ีตําแหนง 46-3-01-3801-001   
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ 

 6.1งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
 6.2งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแกองคการชุมชน 
 6.3งานดําเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม 
 6.4งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานกับหนวยงานตางๆใหแกชุมชน 
 6.5งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน 
 6.6งานสังคมสงเคราะหคนชรา  คนพิการ   ผูปวยเอดส และทุพพลภาพ 
 6.7งานสวัสดิการเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส 

 6.8 ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
ในทองถ่ินตน 
 6.9 จัดทําแผนวิเคราะหปญหาและแกไขปญหายาเสพติดและโรคเอดส  
 6.10งานสงเสริมการทองเท่ียว 
 6.10งานดานการเกษตรตางๆ 
 6.11 งานจัดทําแผนชุมชน/พัฒนาชุมชน 
 6.12งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
               /7)นางยุวธิดา... 



7 ) น าง ยุ ว ธิ ด า   แ ส งอ ร พิ น ท   ตํ า แห น ง   เจ าพ นั ก งาน ธุ รก า ร   เล ข ท่ี ตํ า แห น ง                       
46-3-01-4101-001   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ 

 7.1 งานเก่ียวกับงานธุรการ และงานบันทึกขอมูลตางๆ 
 7.2 งานศูนยขอมูลขาวสาร 
 7.3 งานเอกสารดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 7.4 ชวยงานบริหารงานบุคคล 
 7.5 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

8) นางสาวโรสมีนี   เจ ะแม   ตํ าแหน ง  เจ าพนั กงาน พัฒนาชุมชน  เลข ท่ีตํ าแหน ง                 
46-3-01-3801-001   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี ้

 8.1งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
  8.2 สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทําแผนงาน  การจัดเก็บ จปฐ. 
                      8.3 อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนในงานสังคมสงเคราะห ชวยเหลือ คนชรา ผูพิการ ผูติดเชื้อ 
 8.4 ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน 

 8.5 ดูแลงานศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล 
      8.6 งานสังคมสงเคราะห   
 8.7 งานสงเสริมการทองเท่ียว 
 8.8งานดานการเกษตรตางๆ 
 8.9งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

9 ) น าย ซั ม ห รี   เจ ะม ะส าแ ล   ตํ า แห น ง   เจ าพ นั ก งาน ธุ ร ก า ร   เล ข ท่ี ตํ า แห น ง                       
46-3-01-4101-002   มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้ 

 9.1 งานเก่ียวกับงานธุรการ และงานบันทึกขอมูลตางๆ 
  9.2  งานธุรการและงานสารบรรณ  รางหนังสือ โตตอบหนังสือและเรื่องนําเสนอผูบริหาร 

 9.3 งานเก่ียวกับการรับ-สงหนังสือ  และจัดทําทะเบียนคุมหนังสือประเภทตางๆ 
 9.4 เก็บและคนหนังสือรางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง คัดสําเนา พิมพหนังสือ 

 9.5 การทําสําเนาหนังสือเอกสารตาง ๆ ดวยเครื่องอัดสําเนา หรือเครื่องถายเอกสาร 
 9.6 งานเอกสารดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.7 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

10) นางสาวปารียะ  อาแว  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ         
เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาท่ี มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        10.1 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ีไมยาก ภายใตการ
กํากับดูแลตรวจสอบโดยใกลชิด   
        10.2 ปฏิบัติงาน รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสารใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงาย ๆ   
        10.3 ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ  พิมพ  และคัดสําเนาหนังสือ เอกสาร 
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกรายการตาง ๆ  
              /10.4 ชวยจัดหา 



       10.4 ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ    
        10.5 ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยบันทึก ยอเรื่อง 
        10.6 ชวยจัดเตรยีมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสด ุอุปกรณ  และชวยติดตออํานวยความสะดวก 
           10.7 งานการจัดทํารายงานเดินทางราชการผูบริหารและสมาชิกสภา 

      10.8  งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
11) นายอับดุลการิม  ดอเลาะแซ  ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป (ขับรถยนตสวนกลาง)  มี

หนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้      
 11.1  ขับรถยนตสวนกลาง   
 11.2  ควบคุมการใชรถยนตสวนกลาง 
 11.3  ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็กๆ  นอยๆ  ของรถยนตสวนกลาง 
 11.4 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย    

12 ) นายสูดีรมาน  ตายาลา  ตําแหนง  พนักงานจางท่ัวไป  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่อง
ดังนี้      
 11.1  งานเก่ียวไฟฟา   
 11.2  ชวยงานบรรเทาสาธารณภัย 
 11.3    ควบคุมการใชรถยนตสวนกลาง 
 11.4  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย    
                  12) นายดอรอเซะ  สะแอ    ตําแหนง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา                            
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้      
 12.1 ปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงานขับรถเก็บขยะ  ในภาคเชา หรือ บาย 
                        12.2  ดูแลรักษาความสะอาด บํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของรถเก็บขยะ 

            12.3  งานเก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  การดูแลรกัษาความสะอาดในตําบลบันนังสาเรง  
 12.4  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   

  ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด  ตามระเบียบ  อยาใหเกิด
ความบกพรอง  เสียหายแกราชการได  หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานผูบังคับบัญชาโดยทันที 
 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   17  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
 
     

 
 (นายตอเละ  เจะมะสาแล) 

                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
 


