
 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
ที่    190/๒๕65 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติราชการภายในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ  

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เรื่องก าหนด หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังตะเคียน เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราก าลังและมาตรฐานของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตามมติ    
ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน จึง ขอยกเลิกค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ 181/2564  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  โดย ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใหม่ ดังนี้ 
                        นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขที ่
ต าแหน่ง 30-3-08-3803-001   รักษา ราชการแทน  หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล       
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการประจ าของในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย 
พิจารณา  ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการใน
องค์การบริหาร ส่วน ต าบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก ากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

2) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง รองจาก  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามท่ีได้ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ส่วนราชการ 
ได้แก่  ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และหน่วยตรวจสอบภายใน (มีฐานะต่ ากว่ากอง) 
ตลอดจนให้ค าแนะน าในการปรับปรุงงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ  ด าเนินการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุม
ตรวจสอบการจัดการ งานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล  งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์ งาน
นโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ งานกิจการสภา  งาน
สาธารณะสุข งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานท า  
 

/รายงานการประชุม .... 
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รายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ การติดตามผลการปฏิบัติตาม
ค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานติดตามผล เป็นต้น 

4) ควบคุมดูแล ก ากับตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5) ควบคุมและรับผิดชอบการจัดท างบประมาณประจ าปี ให้ค าปรึกษา และเสนอความเห็น
ต่อผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
                     6) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา  
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

7) ควบคุมดูแลงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
8) ควบคุมดูแลงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   

การให้บ าเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
9) ควบคุมและดูแลงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
10) ควบคุมดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
11) ร่วมมือติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ จังหวัด อ าเภอ และหน่วยงานอื่นๆ  
12) ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณางานอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณ 
13) ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ 

ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  
14) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
15) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง และรับผิดชอบ  

ควบคุมดูแล  การปฏิบัติราชการประจ าในส่วนราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งงาน
ออกเป็นดังนี้ 

๑. งานบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้  
1.1 นายสมปราชญ์  โคตรเสน  ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ ช านาญงาน               

เลขที่ต าแหน่ง  38-3-01-4101-001   เป็นผู้รับผิดชอบ  และมีนางสาวสุภาภรณ์  ต่างพันธุ์  ต าแหน่ง             
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานร่างพิมพ์ / โต้ตอบหนังสือราชการต่างๆ 
2) งานลงทะเบียนหนังสือรับ –ส่ง แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3) งานแจ้งเวียนหนังสือภายใน และภายนอก 
4) งานคัดแยกแฟูม เอกสาร จากห้องผู้บริหาร ส่งตามส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5) งานด้านสารบรรณของงานธุรการ ส านักงานปลัด 
6) งานจัดท าหนังสือรับรองต่างๆ 
7) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์  
8) การจัดเก็บหนังสือเข้าแฟูม ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
 
 
 

/9) งานดูแลบริการ... 
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9) งานดูแลบริการ ผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก 
10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 1.2 นางสาวปุยฝูาย คุ่ยสาหร่าย ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ภายในส านักงาน/องค์กร 

 2) จัดเตรียมการประชุม ติดตามผล รายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานหน่วยงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด 

 ๓) ดูแลระบบสารสนเทศ เว็บไซด์ และรายงานผลการด าเนินการต่างๆ  

 ๔) ประสานงาน อ านวยความสะดวก ติดตามและช่วยเหลือโครงการ/กิจกรรมของทุก
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ๕) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2. งานรักษาความสะอาด 
นางประทวน  เคนด่าน  ต าแหน่ง นักการภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในบริเวณอาคารส านักงาน  
2) ดูแลจัดเตรียมและบริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเตรียมห้องประชุม 
3) ดูแลบ ารุงรักษา ห้องน้ า 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายจักรกฤษณ์ ศรีสวัสดิ์  ต าแหน่ง คนสวน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นคนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   
2) ดูแลต้นไม้ รถน้ าต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  
3) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

นายสันติสุข  ม่วงงาม  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 5416 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด  และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์  

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) บันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถยนต์ 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

3. งานการเจ้าหน้าที่  มอบหมายให้นางสาว เบญจพร  อรชุม   ต าแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-01-3102-001   เป็นผู้รับผิดชอบ และมี นางสาวณฐวรรณ  สังชม   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
2) การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง  

 
/๓) การสรรหา... 
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3) การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5) การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
6) การจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืนๆ  
7) งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา  
8) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชต่างๆ   
9) งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
10) การดูแลรักษาสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
11) การขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน 
12) การรายงานข้อมูลบริหารบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ 
 

     งานกิจการสภา มอบหมายให้ นางสาว เบญจพร  อรชุม   ต าแหน่งนักทรัพยากร บุคคล
ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 30-3-01-3102-001   และ นางสาวณฐวรรณ  สังชม  ต าแหน่ง ผู้ช่วย  นัก
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบ 

1) งานการประชุมสภา สมัยสามัญ / สมัยวิสามัญ  และประชุมประจ าเดือน 
2) งานอ านวยการและประสานงาน 
3) งานทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
4) งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. งานนโยบายและแผน  มอบหมายใหน้ายภาณุพงศ์  ปุญญะประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3103-001 เป็นผู้รับผิดชอบ และมี นางสาวศรีภาพร  แก้วอุดร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนา อบต. แผนด าเนินงาน 
2) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/งบประมาณรายเพ่ิมเติม/เงินสะสม 
3) งานโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4) งานจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของส านักปลัด 
5) งานตรวจสอบประสานงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานต่างๆ 
6) งานติดตามประเมินผลโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
7) งานระบบข้อมูลข่าวสารและระบบข้อมูล จัดท าข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) 

8) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
งบประมาณตามระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) 

9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 

/๕. งานสวัสดิการสังคม ... 
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  5. งานสวัสดิการสังคม  มอบหมายให้ นางสาววรนุช  วงค์นรินทร์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3801-001  และ นางกิตติยา ชมสาร  ต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัฒนาชมชุนช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-4801-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1) งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการสนับสนุน
ให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาชุมชน 

2) งานดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนา
ชุมชนของตน 

3) งานการสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

4) การจัดท าค าสั่งและการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
5) การบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ลงระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูล

เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) งานสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน 
7) งานติดตามการด าเนินชีวิตเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6. งาน นิติการ   มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา ศรีชัยมูล ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน ระดับปฏิบัติการ เลขท่ี ต าแหน่ง ๓๐-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) งานรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ 
2) งานด าเนินการคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
3) งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4) ให้ค าปรึกษาด้านระเบียบ ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) งานจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
6) งานการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 
7) งานจัดการเลือกตั้งและประสานการเลือกตั้งทุกระดับ 
8) งานตามพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร 
9) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

7. งานบริหารงานสาธารณสุขและงานส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้  นางสาว วรนุช            
วงค์นรินทร์   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3801-001                 
นางกิตติยา ชมสาร  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชมชุนช านาญงาน เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-4801-001 
นายภาณุพงศ์  ปุญญะประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขท่ีต าแหน่ง 30-3-01-3103-001 
นางสาวศรีภาพร  แก้วอุดร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน และ นางสาวปุยฝูาย คุ่ยสาหร่าย 
ต าแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายดังนี้  

1) งานสาธารณสุขชุมชน 
2) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3) งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 

 
/๔) งานปูองกัน... 
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4) งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5) งานเฝูาระวังโรคระบาด 
6) งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
7) งานควบคุมโรค ปูองกันโรค  เช่น โรคพิษสุนัขบ้า การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

                      ทัง้นี ้งานควบคุมโรค ปูองกันโรค ให้งานพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
   9) บันทึกข้อมูลการใช้และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถบรรทุกขยะ 
   10) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

8. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายสมปราชญ์  โคตรเสน  ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน ปฏิบัติราชการแทน เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เลขที่
ต าแหน่ง 38-3-01-4101-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ 
3) งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
4) งานศูนย์อาสาสมัครปูองการฝุายพลเรือน องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
5) งานจัดท าเวรประจ าเดือน/บันทึกสมุดคุมเวรยาม/สมุดตรวจราชการ  
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นายนิรันดร์  ถิ่นตะเคียน  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 9012 ปราจีนบุรี 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) บันทึกข้อมูลการใช้และรวบรวมสถิติข้อมูลการใช้รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
4) ท าหน้าที่ในการดับเพลิง 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
นายสมประสงค์  อินเปูง  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
2) ท าหน้าที่ดูแล บ ารุงรักษา ความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถบรรทุกขยะ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3) ท าหน้าที่ในการดับเพลิง 
4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 นายธรรมนูญ  ช่างสอบ  ต าแหน่ง พนักงานสูบน้ า  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
              1) ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีสูบน้ าบ้านแก่ง  
              2) ควบคุมดูจดมาตรและการสูบส่งน้ าให้กับเกษตรผู้ใช้น้ า  
              3) ดูแลบ ารุงรักษาสถานีและเครื่องสูบน้ าเบื้องต้นให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
              4) งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

 



/4) งานอ่ืนๆ...... 
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ให้ผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งโดยเคร่งครัด หากมี  
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบในเบื้องต้น  
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่   2   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 

(นายวรวิทย์  ยังคิด) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 


