
                                           
 
 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 
ที ่  649/๒๕๖3 

เรื่อง   ค ำสั่งแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำง 
ภำยในกองสวัสดิกำรสังคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 

 

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

เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
รวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกระจายอ านาจการตัดสินใจตอบสนองต่อการพัฒนาต าบลและให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗    และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน    
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๓๖,๒๓๗,๒๓๘ และข้อ ๒๓๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  ดังนี้  

  กำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบ 
1.นำงจิริดำพรรณ บุญเกษม ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป (นักบริหำรงำนทั่วไป) ระดับต้น  เลขที่ 

ต ำแหน่ง   ๕๕-๓-๐๑-2101-๐๐2  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  ตำมค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหมำกเขียบท่ี 498/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  
ลงวันที่  16  เดือน ตุลำคม  2563   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังน้ี 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดท าแผนงาน สนับสนุนการ 

ร่วมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กร  
และเครือข่ายองค์กรประชาชน 
         ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
         ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน เพื่อ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
         ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน
และระบบสารสนเทศชุมชน เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนก าหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุก
ระดับ 
         ๑.๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก น าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
          ๑.๖ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกณฑ์ชี้วัดด้านพัฒนา
ชุมชนที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน 

        ๑.๗ ส่งเสริมและด าเนินการด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 
ชุมชนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของชุมชน 
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          ๑.๘ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมขยองประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนสามารถจัดท าแผนชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ และด าเนินการร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และชุมชนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
          ๑.๙ ส่งเสริม สนับสนุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้านและ
เครือข่ายประชาชน เพ่ือส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นของตน 
          ๑.๑๐ ดูแล รว่มท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อนครอบครัวใน
ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในนครัวเรือน 
          ๑.๑๑ รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพ่ือดูแลและจัด
สวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          ๑.๑๒ ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน 
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
          ๑.๑๓ จัดท าโครงการและงบประมาณ รวมถึงด าเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น  
           ๑.๑๔ ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถน ามาวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ซึ่งรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
           ๑.๑๕ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสนุนผู้น าชุมชนหรือกรรมการ
ชุมชน เพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
           ๑.๑๖ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
มีตลาดจ าหน่ายสินค้าที่เป็นธรรม 
           ๑.๑๗ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
           ๑.๑๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนิน     

๓.ด้ำนกำรประสำนงำน 
        ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
       ๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    ๔. ด้ำนกำรบริกำร 
        ๔.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจ 
เพ่ือให้มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
        ๔.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน 
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                                ๕. และปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโดยชอบด้วยกฎหมำย 

๑) งานสวัสดิการพัฒนาสังคม 
(๒) งานพัฒนาชุมชน] 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานสังคมสงเคราะห์ 
(๕) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(๖) งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
(๗) งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
(๘) งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
(๙) งานสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(๑๐) และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๑. นำงสำวนงลักษณ์     พนัสนอก ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร   เลขท่ีต ำแหน่ง  
๕๕-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังน้ี 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
๑) งานสวัสดิการพัฒนาสังคม 
(๒) งานพัฒนาชุมชน 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานสังคมสงเคราะห์ 
(๕) งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
(๖) งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
(๗) งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
(๘) งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
(๙) งานสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(๑๐) และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

  3. นำงสำวปณิดำ จันเทพำ ต ำแหน่ง   พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร (เก็บขยะ)  มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

-ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะภายในตลาดนิคมห้วยคล้า   เพ่ือดูแลความสะอาดภายในตลาดและ 
จัดระเบียบ การค้าขายภายในตลาดนิคมห้วยคล้า เก็บกวาดขยะ และท าความสะอาดพ้ืนที่และช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อผู้มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาด อยู่เป็นประจ าทุกวันและงานอ่ืนๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ อย่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการได้ กรณมีีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่   30 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

              (ลงชื่อ) 
                          

            (นายแสวง  เชื้อทอง) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 
 


