
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ ๒๒๘/๒๕๕๙   

เรื่อง  ก าหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ของ  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.......................................... 

 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

 

กองสง่เสริมการเกษตร 
 มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง  ๔๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒  รักษาราชการแทนหัวหน้า 
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้า ก ากับดูแลรับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร มี
หน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและการจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม การจัดการและบ ารุงรักษา พัฒนาระบบชลประทาน การส่งเสริม การผลิต การ ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 
จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ การเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   

 กองส่งเสริมการเกษตร  มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ ๒ งาน 
ดังนี้ 

 

๑. งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ๒  - 

 

๑)  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
๒)  การส่งเสริมและป้องกันแมลงศัตรูพืชในท้องที่ 
๓)  การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



ส าเนาคู่ฉบับ 

 

๒. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
๒.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) พัฒนาการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

   สั่ง ณ วันที่  ๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
ที ่ ๒๒๘/๒๕๕๙   

เรื่อง  ก าหนดแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ของ  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   

อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
.......................................... 

 



  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม)  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ค าสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับของทางราชการ  และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  จึงมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้  

 

กองส่งเสริมการเกษตร 
 มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)   เลขที่ต าแหน่ง   ๔๒-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒   รักษาราชการแทนหัวหน้า 
กองส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้า ก ากับดูแลรับผิดชอบและบังคับบัญชาสั่งการภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร มี
หน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาและการจัดการเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม การจัดการและบ ารุงรักษา พัฒนาระบบชลประทาน การส่งเสริม การผลิต การใช้ปุ๋ยอย่างถู กวิธี 
จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ การเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย   

 กองส่งเสริมการเกษตร  มีการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ ๒ งาน 
ดังนี้ 

 

๓. งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
-  ๒  - 

 

๑)  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
๒)  การส่งเสริมและป้องกันแมลงศัตรูพืชในท้องที่ 
๓)  การข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
๔)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
๒.๑  นางสาวปพิชญา  ดวงจันแดง  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) พัฒนาการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่งานให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์ก าร
บริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยทันที 

 



  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

   สั่ง ณ วันที่  ๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นายหนูคล้าย  ค ามุลนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………….……ผู้ร่าง 
………………………….……...ผู้พมิพ์ 
...................................รองปลัด อบต. 
รก.แทน หัวหน้าส่วนกองการเกษตร 
........................................ปลดั อบต. 
 


