
 

 
 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
ท่ี 140/ 2564 

เรื่อง   กําหนดแบงงานและมอบหมายหนาท่ีงานในสํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
-------------------------------- 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานในสวนราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในหมวด 11 วาดวยวิธีการและการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานีเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี  24  ตุลาคม  2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน และ
ประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานตําบล พ.ศ. 2558 และ
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับอัตรากําลังและมาตรฐานของตําแหนงพนักงานสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563 ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดโครงสราง
การแบงสวนราชการ รวมถึงกําหนดกอง สํานักหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ใหถือวาเปนสวนราชการท่ีมี
ความจําเปนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลปะโด จึงขอกําหนด
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการตามโครงสรางการแบงสวนราชการใหม  ดังนี้ 

นายสุรพงศ   จันทรัตน ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    
ตําแหนงเลขท่ี 31-3-00-1101-001   มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 พิจารณาทําความเห็น   สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ีตองใช
ความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
เชน  การอนุญาต  การอนุมัติ  การดูแลผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซ่ึงเปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายแกสุขภาพ  และหนาท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  จัดใหมี
และบํารุงทางบกและทางน้ํา  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  ปองกันและระงับโรคติดตอ  จัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง  ใหราษฎรไดรับการศึกษา
อบรม  จัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  จัดใหมีโรงฆาสัตว  จัดใหมีสุสานฌาปนสถาน บํารุงและสงเสริมการทํา
มาหากินของราษฎร  จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  จัดใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสง
สวางโดยวิธีอ่ืน  จัดใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  เทศพาณิชย  จัดใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  จัดใหมีและบํารุง
สงเคราะหมารดาและเด็ก  จัดใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  จัดใหมีการสาธารณูปการ  จัดใหมีการจัดทํากิจการซ่ึง
จําเปนเพ่ือการสาธารณสุขจัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพล
ศึกษา จัดใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตว  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  และ
รักษาความเรียบรอยของทองถ่ิน  กิจการอยางอ่ืนซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข  และหนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย  หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวน การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความ
สงบเรียบรอยในการเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งท่ีอยูในทองท่ี  การจัดการใหความสะดวก  และรักษาความ
สงบเรียบรอยในการเลือกต้ัง  การขออนุมัติจางลูกจางและคนงานองคการบริหารสวนตําบล  การขออนุมัติเลื่อน
ข้ันเงินเดือนลูกจางคนงานและพนักงานสวนตําบลประจําป การขออนุมัติใชจายเงินสะสมขององคการบริหารสวน
ตําบล   เปนกรรมการสอบแขงขันบุคคลเขาบรรจุเปนพนักงานสวนตําบลท่ี  ก.อบต. จังหวัด แตงตั้ง  เปนกรรมการ
สอบสวนพนักงานสวนตําบลผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  เปนเจาหนาท่ีงบประมาณ   เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา  เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดสัตว เปนกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสินของ อบต. 
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เปนผูเก็บรักษาเอกสารสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินท่ัวไปขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตรวจฎีกาเบิกจายเงิน  ลงนามถอนเงินจากธนาคารพาณิชย  ธนาคารออมสิน  คลังจังหวัด  
เปนกรรมการรักษาเงินขององคการบริหารสวนตําบล    เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีโรงเรือน  เปน
พนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีบํารุงทองท่ี  เปนพนักงานเจาหนาท่ีประเมินภาษีปาย  เปนพนักงาน 
เจาหนาท่ีควบคุมการฆาและออกใบอาชญาบัตรการฆาและการจําหนายเนื้อสัตว เปนเจาหนาท่ีควบคุมเจาหนาท่ี
ดับเพลิง เปนเจาหนาท่ีพัสดุ เปนเจาหนาท่ีจัดทํารายงานประจําป เปนกรรมการตรวจรับวัสดุและกรรมการควบคุม
การกอสราง เปนกรรมการตรวจสภาพอาคาร  เปนกรรมการควบคุมการรับสงเงิน  เปนกรรมการอํานวยการศึกษา  
เปนกรรมการประชาสัมพันธ  เปนกรรมการจัดงานประจําปอันเปนประเพณีทองถ่ิน หรืองานราชพิธี  งานรัฐพิธี  
เปนกรรมการชวยเหลือและบรรเทาทุกขประชาชนในทองถ่ินในกรณีเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ  เปน
ตน  ฝกอบรมและใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงตางๆ  
เก่ียวกับงานในหนาท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัดและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงาน
ดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและ
งบประมาณของงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ  ควบคุมตรวจสอบให
คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบดวย 
 หนวยตรวจสอบภายใน 

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตําแหนงเลขท่ี  31-3-12-3205-001 (วาง)   มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบปองกันการรั่วไหลเสียหายในการใชจายเงิน และทรัพยสินของทางราชการ การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนเครื่องมือของผูบริหาร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชีการพัสดุ ของหนวยงานในสังกัด
ของสวนราชการ ใหสอดคลองกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของสวนราชการกําหนดหลักเกณฑการประเมิน
ความเสี่ยงการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สํานักปลัด อบต. 
1. นางสาวนุรฮายาตี   กาเราะ  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด     

  ตําแหนงเลขท่ี 31-3-01-2101-001  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้      
 บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง   ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  
รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนมาก    และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห   ทําความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการปฏิบัติงานท่ีตอง
ใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ  
หลายดาน  เชน   งานธุรการ  งานบุคคล   งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  
งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว   งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  
งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม   งานทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืน  ๆ   งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  งานติดตามผลงาน  เปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี   เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง  ๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้ง   เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการท่ีสังกัด  และในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน   
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วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานัก/กอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวน
ตําบลโดยเฉพาะ 
 

2. นางคอดีเยาะ  บือราเฮง  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล    
ตําแหนงเลขท่ี  31-3-01-3102-001    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานการเจาหนาท่ี 
ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเก่ียวกับงานบุคคลของ อบต.  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง  หรือ 
หลายอยาง  เชน  การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา      การ

สอบ  และบรรจุแตงตั้ง  โอน  ยาย  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  และการพัฒนาและสงเสริม
สมรรถภาพขาราชการ  การพิจารณาดําเนินการทางวินัยขาราชการ  การดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญ
และเงินทดแทน  การจัดทํา  แกไข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบ
ปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทําหนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  
ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แกไข  ติดตามประเมินผล    และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

3. นางรีฮานะห  สะอะ  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
ตําแหนงเลขท่ี  31-3-01-3103-001    มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากมากเก่ียวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณา  เสนอแนะ  เพ่ือ 
ประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคง
ของประเทศ  ท้ังนี้  อาจเปนนโยบาย  แผนงานขององคการบริหารสวนตําบล  และโครงการระดับชาติแลวแตกรณี  
ใหคําปรึกษา  แนะนําในทางปฏิบัติแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานใน
หนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

4.  นางสาวสริตา  สุขสม ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน    
ตําแหนงเลขท่ี   31-3-01-3801-001   มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 งานสวัสดิการสังคม 

 ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน สํารวจขอมูลเบื้องตนในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือ
จัดทําแผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถ่ิน   เปน
ผูนําและเปนท่ีปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจและความคิด
ริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด    ใหคําแนะนํา
และ   ฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอ
ครอบครัวในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ เปนตน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5. วาท่ี ร.ต.หญิงสนธยา   ม่ันจิตร   ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ   
ตําแหนงเลขท่ี  31-3-01-4101-001  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ   ดังนี ้ 

งานธุรการและสารบรรณ 
งานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  เชน  รางหนังสือ  โตตอบ  บันทึก  ยอเรื่องสรุปความเห็นท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ดานใดดานหนึ่ง  ไดแก  ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจ
และสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียนยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ  ติดตามใหมีการซอม
บํารุง  รักษาหรือซอมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝายเทคนิคกําหนดไว  การจําหนายยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพ  
และการเบิกจายพัสดุ  และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและ
จดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ติดตอ
ประสานงานและปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  และผูบังคับบัญชามอบหมาย 

นางสาวรอมัยซะ  ตีโด  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เลขท่ีตําแหนง  ภ 01-001  มีหนาท่ี
ความรับผิดชอบ   ชวยเหลือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของสํานักปลัด อบต.และงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 6.  ตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เลขท่ีตําแหนง  31-3-01-4805-001 
(วาง)  มีหนาท่ีรับผิดชอบ   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอปพร. งานปองกันเหตุภัยตางๆ  เปนตน 
 7.  ตําแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข เลขท่ีตําแหนง 31-3-01-4601-001  (วาง)  มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งานอนามัย  งานสปสช.  งานตางๆท่ีเก่ียวของ  เปนตน 
 8.  นายมาฮามะ   ดอมะ  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การขับรถยนตสวนกลางท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีดูแล  และ
บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยในการใชรถยนตและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. นายอาฮามะ   เจะหะ  ตําแหนง  คนงาน  มีหนาท่ีเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานท่ัวไปของงานในสํานักงานปลัด  งานถายเอกสารและงานดูแลความสะอาดภายในสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลปะโด 
 ท้ังนี้ ในการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามตําแหนงหนาท่ี โดยใหอยูในการดูแล และ
มอบหมายจากหัวหนาสํานักปลัด  

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี   28  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2564  เปนตนไป 
 
    สั่ง  ณ  วันท่ี  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2564          

 

 

(นายฮาเซ็น    วาหะ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


