
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
ที ่014/๒๕65 

เรื่อง  หน้าทีค่วามรับผิดชอบงานของสำนักปลัด 
************************************ 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีคำสั ่งที ่ 024/2564  เรื ่อง  หน้าที ่ความ
รับผิดชอบงานของสำนักปลัด ลงวันที่  28  มกราคม  2564 ไปแล้วนั้น  

  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ได้มีผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เข้ามาดำรง
ตำแหน่งใหม่ จึงยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าวและให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน 

              อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗       
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ 2562  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒   
ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล   เรื่อง  การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการทีเ่รียกชื่อ
อย่างอื ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ลงวันที่   18  ธันวาคม  2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ในการประชุมครั้งที ่1/๒๕64  เมื่อวันที่ ๒6 มกราคม ๒๕64   

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่
การงานและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละคนภายในสำนักปลัด  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

  มอบหมายให้ นางชไมมาศ  มอญแก้ว   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส       
(นักบริหารงานท้องถิ่นบริหารงานท้องถิ่นกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑  

  ทำหน้าที่บริหารงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่มีลักษณะการบริหารงาน 
มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพงานสูงโดยควบคุมหน่วยงานในสำนักปลัด กองคลัง 
กองช่าง กองสาธารณสุข หน่วยตรวจสอบภายในและปกครองผู ้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก มอบหมาย
อำนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจแก้ปัญหาประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา
แนะนำการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ใสกำหนดไว้ และเป็นหัวหน้าพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของนายก นโยบายรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดพะเยา  โดยรับผิดชอบ
ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบให้สั ่งการ
ดำเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง รวมทั้งอำนาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และในกรณีไม่อยู่ ลา หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางลออ  มหาวรรณศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  อำนวยการระดับตน้ เป็นผู้รักษาราชการแทน 
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  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

  มอบหมายให้    นายหัสต์กมล  เครือคำ   ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง   ๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑   

  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของสำนักปลัด ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
ซับซ้อนและสูงเป็นพิเศษ โดยปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามองหมาย กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่หลากหลายและ
เบ็ดเสร็จของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ดังนี้ 

  1. งานธุรการ   

  มอบหมายให้  นางทัศนียา  กล้าหาญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑๓๑๐๑-๐๐๑  นางอาทิตยา  ยะตา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่
ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๔๑๐๑-๐๐๑ และ  นายพงษ์ระวี  นนท์ศรี  พนักงานขับรถยนต์  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ดังนี ้

  ๑.๑  งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๑.๒  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและ 
                            อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
  ๑.๓  งานเลขานุการ งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล 
  ๑.๔  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆ ทีข่อความรว่มมือ 
  ๑.๕  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
  ๑.๖  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  ๑.๗  งานจัดทำคำสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๑.๘  งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน 
  ๑.๙  งานแจ้งมติ  ก.ท.จ. และ ก.อบต.  ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ 
  ๑.๑๐ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒.  งานการเจ้าหน้าที ่

  มอบหมายให้ นางสาวนัยนา  ศรีจำปา  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          
เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๓๑๐๒-๐๐๑  มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๒.๑  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
  ๒.๒  งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ 
  ๒.๓  งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก 
  ๒.๔  งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                            ส่วนตำบลพนักงานและลูกจ้าง 
  ๒.๕  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
  ๒.๖  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  ๒.๗  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 
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  ๒.๘  งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ    
                            การขอรับทุนการศึกษา 
  ๒.๙  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณี 
                            พิเศษ 
  ๒.๑๐  งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง 
  ๒.๑๑  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอ่ืนๆ 
                     ๒.๑๒ งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำ 
                             คุณประโยชน์ 
  ๒.๑๓  งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. งานจัดทำงบประมาณ 

  มอบหมายให้  นางสายสุดา  เมืองมา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  หน้าที่ดังนี้ 

  ๓.๑ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและ 
                             ดำเนินการ 
  ๓.๒  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
  ๓.๓  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณ 
  ๓.๔  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   
                            และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   
  ๓.๕  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่ใส   
  ๓.๖  งานอื่นทีเ่กีย่วข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  มอบหมายให้ นางสายสุดา  เมืองมา  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑  มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๔.๑  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริหารข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและ 
                            การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
  ๔.๒  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                            และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๓  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย  ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต 
  ๔.๔  งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปาน 
                            กลางและแผนประจำปี 
  ๔.๕  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 
  ๔.๖  งานประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นที่เสนอ 
                            บริการสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับ 
                             การวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมนิผลงานตามแผน 
  ๔.๗  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
/5. งานนิติการ 
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 ๕.  งานนิติการ 

  มอบหมายให้ นายหัสต์กมล  เครือคำ   ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการท้องถิ่น
ต้น เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑   มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๕.๑ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  รา่งและพิจารณา 
                           ตรวจรา่งข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๒  งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
  ๕.๓  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานองค์การบริหารส่วน 
                            ตำบลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
  ๕.๔  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำท่ีละเมิดข้อบัญญัติ 
  ๕.๕  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๖.  งานประชาสัมพันธ์ 

  มอบหมายให้ นางสุพัฒตรา  เรือนป้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-
๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๖.๑  งานเผยแพร่ข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
  ๖.๒  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน  นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล  จังหวัดและ 
                            รัฐบาล 
  ๖.๓  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
  ๖.๔  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ 
                            ประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ที่  เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่าย 
                            บริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้ 
                            เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 
  ๖.๕  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๖  งานสารนิเทศ 
  ๖.๗  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๗.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  มอบหมายให้  พันจ่าอากาศเอกนพดล  ดวงแก้ว ตำแหน่ง    นักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้า และมี นายอธิวัฒน์  เธียรสิทธิ์ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจ้างเหมา
บริการ  เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 

  ๗.๑  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
  ๗.๒  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  ๗.๓  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงานเสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการ 
                            ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ 
                            สาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย วาตภัย 
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  ๗.๔  งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน   
                            บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ 
  ๗.๕  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๗.๖  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนและการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๗.๗  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารติดต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแพทย์ฉุกเฉนิ 
  ๗.๘  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานจ้างเหมา 
                            บริการ 
  ๗.๙  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๗.๑๐  งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้าที่น่า 
                              รังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๗.๑๑ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมาย 
                             ที่ เกี่ยวข้อง 
  ๗.๑๒ งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ 
                             มั่นคงแห่งชาติ 
  ๗.๑๓ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  ๗.๑๔ งานมวลชนต่างๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
  ๗.๑๕ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๘. งานสวัสดิการงานสงเคราะห์งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

   มอบหมายให้ นางสาวสายพิณ   เต็มใจ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เลขที่ตำแหน่ง 
๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี ้

  ๘.๑  งานศูนย์เยาวชน 
  ๘.๒  งานศูนย์รวมข้อมูลและผลิตภัณฑ์ตำบล 
  ๘.๓  งานส่งเสริมการเกษตร 
  ๘.๔  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ 
  ๘.๕  งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ 
  ๘.๖   งานข้อมูล 
  ๘.๗  งานฝึกอบรมอาชีพ 
  ๘.๘  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
  ๘.๙ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๙. งานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 

 มอบหมายให้ นางสุพัฒตรา  เรีอนป้อ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  เลขที่
ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๓๘๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าและมี นางอุษณีย์   จำรัส ตำแหน่งครู ค.ศ.2 เลขที่
ตำแหน่ง 33-3-01-6600-239 นางนันทิยารัตน์  ไชยพูน  ตำแหน่งคร ูค.ศ. 1 เลขที่ตำแหน่ง 33-3-
01-6600-249และนางชไมพร เครือน้อย ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
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๙.๑  งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา 
  ๙.๒  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา 
  ๙.๓  งานวิจัยทางการศึกษา 
  ๙.๔  งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำปัญหาทางวิชาการ 
  ๙.๕  งานเขียนเอกสาร  ตำรา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 
  ๙.๖  งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา 
  ๙.๗  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ 
  ๙.๘  งานการวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา 
  ๙.๙  งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา 
  ๙.๑๐ งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง 

๙.๑๑ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๙.๑๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
  ๙.๑๓ งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๙.๑๔ งานศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๙.๑๖ งานการกีฬาและนันทนาการ 
  ๙.๑๗ งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9.18 งานอ่ืนทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย 

  ๑๐. งานบริหารงานทั่วไป 

  มอบหมายให้ นายหัสต์กมล  เครือคำ   ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการท้องถิ่น
ต้นเลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้า  โดยมีนางทัศนียา  กล้าหาญ ตำแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๐๑๓๑๐๑-๐๐๑ นางอาทิตยา  ยะตา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง  ๓๓-๓-๔๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

  ๑๐.๑ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่ 
                             เกีย่วข้อง 
  ๑๐.๒ งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความ 
                             มั่นคงแห่งชาติ 
  ๑๐.๓ งานประชุม ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ 
                             หน่วยงาน 
  ๑๐.๔ งานธุรการ  สารบรรณ 
  ๑๐.๕ งานจัดเลขานุการของผู้บริหาร 
  ๑๐.๖ งานประสานและจัดงานรัฐพิธี  หรืองานราชพิธี  
  ๑๐.๗ งานวางฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนของส่วน 
                             สำนักงานปลัดทุกประเภท 
  ๑๐.๘ งานบริหารอาคารสถานที่ 
  ๑๐.๙ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  ๑๐.๑๐ งานประเมินมาตรฐานและตวัชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
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   ๑๐.๑๑ งานด้านบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในระดับเบื้องต้น  แก่หน่วยงานราชการ   
                                เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป 
  ๑๐.๑๒ งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นความสามารถ  ซื่อสัตย์สุ จริตและรักษาวินัยอย่าง
เคร่งครัด  หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รับรายงานผู้บังคับบัญชา  ตามลำดับสายงานการบังคับบัญชาเพื่อจะได้
พิจารณาแก้ไขปญัหาอุปสรรคดังกล่าวต่อไป 

  ทั้งนี้    ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

                                                          
            (นายสาคร  นาต๊ะ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 

 


