
  

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม 

ที่   ๒๘๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง  มอบหมายงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม 

*************** 

  เพ่ือให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระรามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
คล่องตัว  และตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์  ต าแหน่งรองปลัด ว่าต้อง
มีค าสั่งมอบหมายงานในต าแหน่งเลขท่ีนั้นรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๖  จึงมอบหมายงานให้แก่   

นางสาวเสาวลักษณ์     จิตจ านงค์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม   

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๓๐-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒   ปฏิบัติงานดังนี้ 

๑. ส านักปลัด 

  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัด  ประกอบด้วย  งาน
บริหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  
จัดงานรับรองต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ ท า
เรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ ยวกับการควบคุมและ
บริหารงานหลายด้านด้วยกัน  เช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งาน
ทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัด
ระบบงาน  งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญา  งานคุ้มครองผู้บริโภค  งานทะเบียนพานิช  งานหลักประกันสุขภาพ  งานรับเรื่อง
ร้องทุกข์  งานพิธีการ  งานเลือกตั้ง  งานกิจการสภา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งงาน
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยจัดแบ่งส่วน
ราชการภายใน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. งานบริหารทั่วไป  

 ๒. งานบุคคล 

๓. งานนโยบายและแผน 

-๒- 



 

๔. งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

๕. งานพัฒนาชุมชน 

๖. งานจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน    

๗. งานกฎหมายและนิติการ 

๘. งานสาธารณสุข 

๒. กองช่าง 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่า 

กอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารงานช่าง ควบคุมการ
ปฏิบัติงานช่างและปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมาก พอสมควรหรือปฏิบัติงานบริหารงานออกแบบและ
ก่อสร้างในลักษณะผู้ช านาญการ หรือผู้มีความช านาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา 
การวางโครงการส ารวจวิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ วางผังหลักออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และ
ออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาและติดตามผลวิจัย งาน
ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ รูปแบบรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบ
รูปรายการต่างๆ ด าเนินการประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงาน งวดเพ่ือเบิก
จ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งต่างๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบ แบบรูปและรายการเป็นที่
ปรึกษาในงานออกแบบ และก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง
เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทาน
แบบก่อสร้าง ด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง 
อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ สานสาธารณะ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจและทดสอบวัสดุ ควบคุมตรวจสอบ
ซ่อมแซมไฟฟ้า สวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน 
ให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญางานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีท้องถิ่น งาน
ราชพิธี งานรัฐพิธี เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง งานป้องกันอัคคีภัย  เป็น
นายตรวจเวรยามส านักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงานพิจาณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการควบคุม
ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน าปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน ใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

๓. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  และ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม การวางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  
สั่งการ  ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษาฯ  ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   ตรวจสอบการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายของส่วนการศึกษาฯ  ตรวจทานหนังสือรับ หนังสือส่ง และ 
 

-๓- 



 
รายงานประจ าเดือนของส่วนการศึกษาฯ  เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ  ร่วมเป็นกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม    ตรวจสอบให้ค าปรึกษาแนะน า  ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รั บผิดชอบด้วย  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

   ทั้งนี ้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                              สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
                                                       (ลงชื่อ)        
                                                                   (นายด ารงศกัดิ์  ประสังสิต) 
                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม 

 

 

 

 

 

 

 


