
 
 
 
 

      

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
          ที ่ 133 / ๒๕64  

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

……………………………. 
 
  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 313/๒๕62 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล             
วอแก้วไปแล้ว  นั้น 

เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เหมาะสมชัดเจน เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงยกเลิกค าสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ขึ้นใหม่   

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕62 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ 
(๙) และมาตรา ๒๖ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๔  และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๔๕ เกี่ยวกับการก าหนดกอง หรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลัก เกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต. จังหวัดล าปาง) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖  มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง  (ก.อบต. จังหวัดล าปาง) ในการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม ๒๕๕9 เห็นชอบการก าหนดขนาดและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกอบกับประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕64-๒๕๖6) ลงวันที่  1 ตุลาคม 2563 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชกา ร วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ล าปาง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการภายในขึ้น เพ่ือให้ถูกต้อง เหมาะสม เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว ดังนี้  

๑. ส านักปลัด  
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
4. หน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยแบ่งการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การงานและแต่งตั้งการรักษาราชการ ดังต่อไปนี้ 
     มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ดังนี้ 
-  การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
-  ให้ค าปรึกษา เสนอความเห็น ควบคุมตรวจสอบการท างาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
-  ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทั้งหมด 
-  รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วทั้งหมด   
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการเก่ียวกับ

การอนุญาตต่างๆ  ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดตั้ง  ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ  การทะเบียนและบัตร  การศึกษา   
การเลือกตั้ง   งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

-  งานกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  ที่ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น 
-  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว รอง

จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ 
 ส านักงานปลัด  
      ๑) นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว     ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)         
      ๒) นางอรวรรณ  ไชยราช     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      
      ๓) นางพิกุล  เทพภาพ    ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
      4) นายภาณุมาศ  ใจชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

   ช านาญงาน  
      5) น.ส.ภัทรชนิกา แก้วบาง   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
      6) นางวันศรี  สารฟู    ต าแหน่ง คร ูคศ.2  
      7) นางกัลยา  คลังศร ี   ต าแหน่ง คร ูคศ.1                
      8) นางสาวธัชรินทร์ จันกันทะ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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      9) นางสาวจิรฎัฐ์อร ยศสุรินทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ)      
    ๑0) นายสมศักดิ์ ก๋าโต่ง    ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
    ๑1) นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
    ๑2) นายองอาจ  ปูอตา   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 กองคลัง 
    ๑3) นางพิศมัย  พรหมศร        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง               

ระดับต้น) 
    ๑4) นางจารุณี  แจ้งสว่าง    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
    ๑5) นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
    16) นางสาวณัฎฐกันต์ อินต๊ะใจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
กองช่าง 

    17) นายนิรันดร์  บุญสิงห ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
    18) นายฤหัส  ท้าวมณี   ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 
    19) นายด ารงค์  สุขแรง   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
    ๒0) นายชุมพร  อุปอินทร์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ในกรณีที่ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม  ทรายใจ ไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นายนิรันดร์ 
บุญสิงห์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001 หรือ
นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52 -3-04-
2102-001  รักษาราชการแทน  

และให้มีผู้รับผิดชอบประจ าส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

         ๑.   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 โดยมีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกต าแหน่งในสังกัดส านักงานปลัด 
เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของส านักงานปลัด และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
   ในกรณีที่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 
หรือ นายนิรันดร์ บุญสิงห์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-
2103-001 หรือ นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001  รักษาราชการแทน  

 

 



 

- ๔ - 
 

โดยให้มีผู้รับผิดชอบประจ าส่วนราชการภายในส านักปลัด  ดังนี้ 
๑.๑  นางพิกุล  เทพภาพ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 

52-3-01-3103-001   เป็นผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน  งานควบคุมภายใน  งานที่ราชพัสดุและ

ที่สาธารณะประโยชน์  งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่นางพิกุล เทพภาพ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง              

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางอรวรรณ            
ไชยราช  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001 รักษาราชการแทน 

  
๑.๒ นางอรวรรณ  ไชยราช   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-

01-3102-001 เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล      
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  

และงานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางอรวรรณ  ไชยราช ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง 

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางพิกุล เทพภาพ  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน 

   
๑.3 นายภาณุมาศ ใจชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-4805-001 เป็นผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสิ่งแวดล้อม 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบ

เรียบร้อย งานสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นายภาณุมาศ  ใจชุ่ม  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง  

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 52 -3-01-2101-001 หรือ นางพิกุล เทพภาพ  
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน 

 
๑.4 นางสาวภัทรชนิกา แก้วบาง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-

01-4101-001 เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ    
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    

งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวภัทรชนิกา แก้วบาง ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางอรวรรณ              
ไชยราช  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001 รักษาราชการแทน  
 

๑.5  นางวันศรี  สารฟู  ต าแหน่ง ครู คศ.2   เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-295 
เป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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๓) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔).ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
๖) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน ามาพัฒนาการเรียน การสอน ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๘) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางวันศรี  สารฟู ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางกัลยา คลังศรี ต าแหน่ง ครู คศ.1 

เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-296 ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 

๑.6  นางกัลยา คลังศรี  ต าแหน่ง ครู คศ.1  เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-296 
เป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      

       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
1) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะ

ตามวัย 
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔).ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
๕) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๖) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในกรณีที่ นางกลัยา คลังศรี ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางวันศรี  สารฟ ู ต าแหน่ง ครู คศ.2   

เลขทีต่ าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-295 ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 

๑.7  นางสาวธัชรินทร์  จันกันทะ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
เป็นผู้รับผิดชอบช่วยงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์    

                มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
อนามัยและสุขาภิบาล งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ งานเศรษฐกิจชุมชน งานส่งเสริม
และพัฒนาสถาบันครอบครัว งานสภาเด็กและเยาวชน งานอาสาบริบาลท้องถิ่น และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที ่นางสาวธัชรินทร์  จันกันทะ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางสาวจิรัฏฐ์อร  ยศสุรินทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทน  

 
เป็นผู้รับผิดชอบช่วยงานธุรการและงานสารบรรณ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การบันทึกข้อมูล  เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งานดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ  งานดูแลเว็ปไซต์ อบต. และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวธัชรินทร์  จนักันทะ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางสาวภัทรชนิกา                  
แก้วบาง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-4101-001 ปฏิบัติหน้าที่แทน  
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๑.8  นางสาวจิรัฏฐ์อร  ยศสุรินทร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ)  เป็นผู้รับผิดชอบช่วยงานพัฒนาชุมชน 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการพัฒนาชุมชน งานพัฒนาส่งเสริมอาชีพ งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานพลังงานชุมชน และ
ช่วยเหลืองานโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ เครือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวจิรัฏฐ์อร  ยศสุรินทร์  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางสาวธัชรินทร์  จันกันทะ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  

 

๑.9  นายสมศักดิ์ ก๋าโต่ง   ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
เป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง      

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ช่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเดินหนังสือราชการในส านักงาน
และนอกสถานที ่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสมศักดิ์ ก๋าโต่ง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายองอาจ ปูอตา  ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทน  

 

๑.๑0 นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร   ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างท่ัวไป)   
เป็นผู้รับผิดชอบงานทัว่ไป      
                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล                  
งานเปิด - ปิด ส านักงาน ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยบริเวณอาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบ             
งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานปรับปรุงตกแต่งสถานที่ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล  งานจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดงานต่างๆ  งานเดินหนังสือ
ราชการในส านักงานและนอกสถานที่  ช่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายองอาจ ปูอตา  ต าแหน่ง
คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  
๑.๑1 นายองอาจ  ป้อตา   ต าแหน่งคนงานทั่วไป  (พนักงานจ้างท่ัวไป)   

เป็นผู้รับผิดชอบงานทั่วไป      
                 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล                
งานเปิด - ปิด ส านักงาน ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยบริเวณอาคารส านักงานและบริเวณโดยรอบ               
งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย งานปรับปรุงตกแต่งสถานที่ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล   งานจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดงานต่างๆ  งานเดินหนังสือ
ราชการในส านักงานและนอกสถานที่  ช่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายองอาจ ปูอตา ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร  ต าแหน่ง
คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
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๒.   กองคลงั 
      มอบหมายให้ นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 

ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแล งานการเงินและบัญชี งาน
ทะเบียนพาณิชย์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีพนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ 
และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานการ
คลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
ก ากับ แนะนะ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางพิศมัย  พรหมศร  ไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 
หรือนายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-
2101-001  หรือ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 
52-3-05-2103-001 รักษาราชการแทน  

 
โดยให้มีผู้รับผิดชอบในส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
๒.1  นางจารุณี  แจ้งสว่าง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 52-

3-04-4204-001   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจัดเก็บเอง  และ
เงินโอนทุกประเภท  งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประเมินภาษี  งานจ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระ
ออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง  งานจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี 
และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ในกรณีที่ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-3204-001   รักษาราชการแทน  

 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แทนในต าแหน่งที่ว่าง 

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเงินเบิกจ่ายเงินและงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะทางการเงิน  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

ในกรณีที่ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-3204-001   รักษาราชการแทน 
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  ๒.2  นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดชุ านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-
04-3204-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดหา จัดซื้อพัสดุ  งานเบิกจ่าย งานเก็บรักษาพัสดุ  งานซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  งานท าสัญญาจ้าง ต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือ
สัญญาจ้าง  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-4204-001  รักษาราชการแทน   

  ๒.3  นางสาวณัฎฐกันต์ อินต๊ะใจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยปฏิบัติงานรับเงินเบิกจ่ายเงินและงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี งานทะเบียนคุม
การเบิกจ่าย  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะทางการเงิน   

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับหนังสือ รายงาน ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างส่วนราชการต่างๆ 
งานทะเบียนคุมรายจ่ายทุกประเภท งานสรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย งานเก็บหนังสือและเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆ ที่
ได้รับมอบหมาย    

ในกรณีที่ นางสาวณัฎฐกันต์  อินต๊ะใจ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-4204-001  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
  ๓. กองช่าง 
       มอบหมายให้ นายนิรันดร์ บุญสิงห์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบก ากับดูแล งานก่อสร้างออกแบบและควบคุม
อาคาร งานสาธารณูปโภค มีพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในงานบริหารงานช่างขององค์การบริหารส่วนต าบล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยปฏิบัติงานด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ด้านบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานกองช่าง และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 
หรือนายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-
2101-001 หรือ นางพิศมัย  พรหมศร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001 รักษาราชการแทน  

โดยให้มีส่วนราชการภายในเป็นฝุายต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ นายฤหัส ท้าวมณี ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001  

เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร  งานโครงสร้างพ้ืนฐานและงานสาธารณูปโภค      
      ท าหน้าที่และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการโยธา การออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ

บ ารุงรักษา งานถนน สะพาน งานสาธารณูปโภค งานระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง งานไฟฟูาสาธารณะ งาน
ประปาหมู่บ้าน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง  
คูน้ า  สร้างเข่ือน สร้างท านบ งานพลังงานแสงอาทิตย์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



 
- ๙ - 

 
 
ในกรณีที่ นายฤหัส ท้าวมณี  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001 หรือ นายด ารงค์ สุขแรง  
ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-002 รักษาราชการแทน 

๓.๒ นายด ารงค์  สุขแรง ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-
002 เป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร  งานโครงสร้างพ้ืนฐานและงานสาธารณูปโภค      

      ท าหน้าที่และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการโยธา  การออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษา งานถนน  สะพาน งานสาธารณูปโภค งานระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง งานไฟฟูาสาธารณะ งาน
ประปาหมู่บ้าน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง  
คูน้ า  สร้างเข่ือน สร้างท านบ งานพลังงานแสงอาทิตย์ งานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายด ารงค์ สุขแรง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001 หรือ นายฤหัส ท้าวมณี  
ต าแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001  รักษาราชการแทน    

๓.๓  นายชุมพร  อุปอินทร์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   
เป็นผู้รับผิดชอบช่วยงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร งานโครงสร้างพ้ืนฐานและงานสาธารณูปโภคต่างๆ        
                  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับ-ส่ง หนังสือ รายงาน ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ งานเก็บหนังสือและเอกสารต่างๆ ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้าน
ช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ส ารวจทางเพ่ือ
การก่อสร้าง ฯลฯ  ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้
มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายชุมพร  อุปอินทร์  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายฤหัส ท้าวมณี  ต าแหน่ง  นาย
ช่างโยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001   หรือ นายด ารงค์ สุขแรง  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-002  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

4.   หน่วยตรวจสอบภายใน 
มอบหมายให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 รักษาราชการแทนในต าแหน่งที่ว่าง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งานการตรวจสอบ

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บ
รักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งาน
ตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
  ในกรณีที่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 
หรือ นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-
04-2102-001  รักษาราชการแทน  

 



 

- ๑๐ - 
 
 

ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
              ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอ่ืนๆ ที่กฎหมาย  

หรือค าสั่ง  ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
      ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอ่ืนๆ ที่กฎหมาย  หรือ

ค าสั่ง ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

      ๓.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-
00-1101-001  เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืองานอ่ืน ๆ ที่กฎหมาย  หรือค าสั่ง  ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วโดยเฉพาะ  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  รองจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว   ให้เป็นไปตามนโยบายและ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

     ๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการด ารง
ต าแหน่งตามค าสั่งมอบหมาย เป็นผู้รักษาราชการแทน 

     ๕. ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาในด้านต่างๆ 
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของบุคคลตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

    ๕.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เรื่องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
- เรื่องท่ีต้องรายงานอ าเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- เรื่องท่ีกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เรื่องท่ีเกี่ยวกับข้อบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือยกเลิก แก้ไข 
- เรื่องซ่ึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นเป็นปัญหา หรือเป็นกรณีนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวอแก้วพบว่าเป็นปัญหา 
- เรื่องซ่ึงกฎหมายก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ 
- เรื่องท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ 

    ๕.๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น  จังหวัดล าปาง  และอ าเภอห้างฉัตร 
- เรื่องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอ านาจของปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
- เรื่องซ่ึงหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้อ านาจบังคับบัญชา 
- เรื่องในหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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     ๖. การบริหารกิจการ การติดต่อและโต้ตอบหนังสือ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ให้ท า
ในนามของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     ๗. ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ส่วนใดอยู่แล้ว หรือซึ่ง
ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีจะต้องเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อวินิจฉัย และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

     ๘. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยทันท ี

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    9    เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕64 

 

 
      ( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                  

 
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

      ที่  134 / ๒๕64 
เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    -------------------------------------- 

 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล            
วอแก้ว ที่ 803/๒๕63 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
วอแก้ว ลงวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕63 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ 
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมชัดเจน เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงยกเลิกค าสั่งที่ 803/๒๕63 และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขึ้นใหม่ โดยแบ่งเป็น 4 งาน 
ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

๑.  งานบริหารงานทั่วไป 
     มอบหมายให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป           

ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

     ปฏิบัติงานบริหารและควบคุมงานด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัด
ระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานที่ราชพัสดุและที่สาธารณะประโยชน์ และ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ ซึ่งในงานบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 7 งาน ประกอบด้วย  

 1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
     มอบหมายให้ นางสาวภัทรชนิกา แก้วบาง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-4101-001  เป็นผู้รับผิดชอบ และให้ นางสาวธัชรินทร์ จันกันทะ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย โดยท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานสารสนเทศ  
- งานพิมพ์ คัดส าเนา จัดเก็บเอกสาร และค้นหาหนังสือ เอกสารทางราชการ 
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- งานรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสถิติทั่วไป  
- งานรับ-ส่ง เอกสาร บันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศของจังหวัด กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น และเว็บไซด์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- งานจัดเตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุม และท ารายงานการประชุม 
- อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
-    งานประชาสัมพันธ์ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์  
-    งานราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
- งานจัดเตรียม อ านวยความสะดวก ติดต่อและประสานงาน ในเรื่องสถานที่ 

วัสดุ อุปกรณ์ การสื่อสารที่ใช้ในการประชุม อบรม และการจัดงานต่างๆ 
- งานพิมพ์เอกสารด้านการเงินและงานพัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงานปลัด 

           -   งานทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนพาณิชย์ และลงทะเบียนคุมการจดทะเบียน  
จัดท า รวบรวม และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ ภายในเขตอ านาจ
หน้าที่ของ อบต. 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นางสาวภัทรชนิกา แก้วบาง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางสาวธัชรินทร์   
จันกันทะ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 
 2) งานบริหารงานบุคคล 
     มอบหมายให้ นางอรวรรณ  ไชยราช  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขท่ี

ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001   ท าหน้าที่และรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
           -     งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือน การ

ลาออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบล 
   -     งานรวบรวมข้อมูลบุคลากร และจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ 

             -     งานจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปี และการลาอื่น ๆ  
                     -     การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น การเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 

          -     งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชย์ต่าง ๆ ของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  -     การจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  -    งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

-    งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นางอรวรรณ ไชยราช ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง             

หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางพิกุล เทพภาพ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน  
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3) งานการเลือกตั้งและกิจการสภา 
     มอบหมายให้ นางอรวรรณ  ไชยราช  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขท่ี

ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001   ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
           3.1 งานการเลือกตั้ง 
           -     งานเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
           -     งานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
           -     งานอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
           3.2 งานกิจการสภา 
           -     งานเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
           -     งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การบันทึก และจัดท ารายงาน

การประชุม 
           -     งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา 

ในกรณีที่ นางอรวรรณ ไชยราช ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง             
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางพิกุล เทพภาพ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน  

 

4) งานงบประมาณ ข้อบัญญัติ และข้อบังคับต าบล 
     มอบหมายให้ นางพิกุล  เทพภาพ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001  ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
-    งานด าเนินการเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ การโอนงบประมาณรายจ่าย           

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การจ่ายขาดเงินสะสม         
เงินส ารองจ่าย   

-    งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
-    งานข้อบังคับต าบลอื่นๆ  
-    งานตามนโยบายเร่งด่วน (เฉพาะกิจ) 
-    งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้ 

-     งานที่ราชพัสดุและที่สาธารณะประโยชน์  
-     งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นางพิกุล เทพภาพ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง             
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางอรวรรณ               
ไชยราช  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001 รักษาราชการแทน  

 

5) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     มอบหมายให้  นายภาณุมาศ ใจชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา               

สาธารณภัยช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-4805-001 ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
-      งานสิ่งแวดล้อม 

    -      งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
    -      งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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         -      งานรักษาความสะอาดในต าบล 
    -      งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายภาณุมาศ ใจชุ่ม  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง             
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001   รักษาราชการแทน  

     มอบหมายให้ นางสาวจิรัฎฐ์อร ยศสุรินทร์  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
ช่วยปฏิบัติงาน ท าหน้าที่และรับผิดชอบ  

  -     งานสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย งานจิตอาสา  
 -     งานพลังงานชุมชน 

-     งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวจิรัฎฐ์อร ยศสุรินทร์  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001   รักษาราชการ
แทน  

6) งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        6.1 งานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบหมายให้ 

1.  นางวันศรี  สารฟู  ต าแหน่ง ครู คศ.2 เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-295  
2.  นางกัลยา  คลังศรี ต าแหน่ง ครู คศ.1 เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-296           

ท าหน้าทีแ่ละเป็นผู้รับผิดชอบงานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
       -     ดูแลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-     การจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน 

-     การอบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

- การปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถาน

ประกอบการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
- การบริการสังคมด้านวิชาการ 
- งานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
- ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน 
- การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นางวันศรี สารฟู  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางกัลยา คลังศรี ต าแหน่ง ครู คศ.1 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-296  รักษาราชการแทน  

ในกรณีที่ นางกัลยา คลังศรี ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางวันศรี สารฟู  ต าแหน่ง ครู คศ.2 
เลขที่ต าแหน่ง ๕๒-3-๐๑-6๖00-295  รักษาราชการแทน 
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        6.2 งานศาสนา และวัฒนธรรม 
 มอบหมายให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงาน

ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001  ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
-     งานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา 

ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางพิกุล เทพภาพ ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน  

 
7) งานอ่ืนๆ  
    7.1 งานดูแลรักษารถยนต์ 

มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  ก๋าโต่ง   พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งพนักงาน   
ขับรถยนต์ ท าหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

-     ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  ให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมที่ใช้งาน 

-     ช่วยจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดงาน
ต่าง ๆ 

-     งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ดูแล
ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สวนหย่อมหน้าอาคาร และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบของอาคาร
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

-     เดินหนังสือราชการในส านักงานและนอกสถานที่ 
-  ช่วยงานปูองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น                        
      อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ   
-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสมศักดิ์  ก๋าโต่ง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายองอาจ ปูอตา  ต าแหน่ง คนงาน
ทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่แทน  

    7.2  งานอาคารสถานที ่มอบหมายให้  
1. นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร   พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป    
2. นายองอาจ ปูอตา        พนักงานจ้างทั่วไป   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
ท าหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

-    จัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดงานต่างๆ 
-    งานดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สวนหย่อม หน้าส านักงานและ

ภายในที่ท าการ อบต. และพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งบริเวณทางเข้า – ออก ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วอแก้ว 

-    งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย   
-    งานเปิด - ปิด ส านักงาน  
- เดินหนังสือราชการในส านักงาน หน่วยงานราชการอ่ืน และบุคคลภายนอก 
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- ช่วยงานปูองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น                      
อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ   

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายองอาจ ปูอตา  ต าแหน่ง 

คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ในกรณีที่ นายองอาจ ปูอตา ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายเชาวฤทธิ์  ควันโคตร  ต าแหน่ง 

คนงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่แทน  

๒. งานนโยบายและแผนพัฒนา 
มอบหมายให้ นางพิกุล  เทพภาพ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001  ท าหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และงานวิจัยจราจร ดังนี้ 

- งานด าเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนา แผนการด าเนินงาน และแผนต่างๆ  
- งานประสานแผน ประมวลผลแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

และโครงการต่างๆ 
- งานการประชุมประชาคม 
- งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 
- งานจัดท าเอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร นโยบาย แผนงาน และ

โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคม 
- งานวางระบบควบคุมภายใน 
-    งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นางพิกุล เทพภาพ   ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง             
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางอรวรรณ               
ไชยราช  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3102-001 รักษาราชการแทน  

๓. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   มอบหมายให้   
3.1 นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 ท าหน้าทีแ่ละรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
- งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
- งานการศึกษา และสันทนาการ 
- การอนามัยและสุขาภิบาล 
- งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
- งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน งานวิสาหกิจชุมชน 
- งานกองทุนหมุนเวียนธนาคารโค 
- งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
- งานสภาเด็กและเยาวชน 
 -    งาน สปสช. 
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- งานรวบรวม จัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. 
-    งานกิจกรรมโครงการตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางพิกุล เทพภาพ ต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน  

3.2  นางสาวธัชรินทร์  จันกนัทะ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ช่วยปฏิบัติงาน              
ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 

- งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
- การอนามัยและสุขาภิบาล 
- งานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน งานวิสาหกิจชุมชน 
- งานกองทุนหมุนเวียนธนาคารโค 
- งานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
- งานสภาเด็กและเยาวชน 
 -    งาน สปสช. 
- งานรวบรวม จัดเก็บ บันทึกข้อมูล จปฐ. 
- งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
3.3  นางสาวจิรัฎฐ์อร ยศสุรนิทร์  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ช่วยปฏิบัติงาน 

ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
- งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เช่น ซ่อมบ้านผู้พิการ 
- งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร  
- งานแผนงานโครงการ การเกษตร 

 -    งานการศึกษา 
-    งานระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น 
- งานอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- ในกรณีที่ นางสาวจิรัฎฐ์อร ยศสุรินทร์ ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางสาวธัชรินทร์     
จันกันทะ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน  

๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มอบหมายให้ นายภาณุมาศ ใจชุ่ม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-4805-001  ท าหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงานทางการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ดังนี้ 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฟ้ืนฟู ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ  
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ 

- งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
- งานจัดท าแผนปูองกันภัยทุกประเภท  
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบชุมชน 
-    งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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ในกรณีที่ นายภาณุมาศ  ใจชุ่ม  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง  
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-2101-001 หรือ นางพิกุล เทพภาพ   
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-3103-001 รักษาราชการแทน  

  ให้ผู้ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการ และ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความรวดเร็ว หากมีปัญหาหรืออุปสรรค ใดๆ ให้รายงานให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบโดยทันที 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    9   เดือน มีนาคม    พ.ศ. ๒๕64 

 

 

( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

       ที่  135 / ๒๕64    
เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง 

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

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน     
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างภายในกองคลัง  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 804/๒๕63 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม ๒๕63  เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว และองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 133/๒๕64  ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 เรื่อง 
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว    
ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้ างของ 
กองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ          
จึงยกเลิกค าสั่งดังที่ 804/๒๕63 และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างภายใน
กองคลังของแต่ละคนข้ึนใหม่ ดังนี้ 

นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลัง เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลัง   

-  งานการเงินและบัญชี   
-  งานการจัดเก็บรายได้   
-  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ   
-  งานพัสดุ   
-  งานธุรการ   
-  งานจัดการเงินกู้  งานจัดระบบงาน  งานบริหารงานบุคคล   
-  งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย   
-  งานเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงานการด าเนินการ

เกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง  
-  เก็บรักษาทรัพย์สินที่มี่ค่าของ อบต. 
-  งานทะเบียนพาณิชย์  
-  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ  
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- งานจัดท าระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย(กองคลัง) 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

โดยมีพนักงานปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

๑. งานการเงินและบัญชี  มอบหมายให้   
    ๑.๑  นางจารุณี  แจ้งสว่าง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-

04-4204-001 รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี ในต าแหน่งที่ว่าง ท าหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของ อบต. โดยให้ นางสาวณัฎฐกันต์ อินต๊ะใจ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๑.๑.๑ การจัดท าบัญชีทุกประเภท เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน  
 ๑.๑.๒ งานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

๑.๑.๓ งานจัดท ารายงานสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ  
 ๑.๑.4 งานจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 ๑.๑.5 งานเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติรายได้ประเภทต่างๆ เพ่ือประกอบการท างบประมาณ 
 ๑.๑.6 งานการรายงานสถิติงานคลังประจ าเดือน ประจ าปี 
 ๑.๑.7 งานเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ และเงินอุดหนุนทุก

ประเภท 
 ๑.๑.8 งานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รวมถึงการจัดแผนงานโครงการของ สปสช. 
 ๑.๑.9 งานเกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ของทุกส่วน ทุกประเภท 
 ๑.๑.๑0 งานเกี่ยวกับการท าทะเบียนจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ฯ 
 ๑.๑.๑1 งานเกี่ยวกับการออกหนังสือส าคัญการโอนอัตราเงินเดือนและจ่ายเงินเดือน 
 ๑.๑.12 งานเกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 ๑.๑.13 งานเกี่ยวกับรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจ าปี 
 ๑.๑.14 งานเกี่ยวกับการจัดท าเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง เพ่ือน ายอดเงินส่งธนาคาร 

และจัดท าหนังสือน าส่งเช็คเงินเดือนเข้าฝากธนาคาร 
๑.๑.15 งานเกี่ยวกับการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

   ๑.๑.16 งานเกี่ยวกับการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
      ๑.๑.1๗ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณของกองคลัง 

                  ๑.๑.1๘ การจดัท างบการเงินประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี  
                ๑.๑.19 งานเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามการด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินงบประมาณของส่วนกลางที่จัดสรรให้ 
        ๑.๑.20 งานเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบบัญชีประจ าปี  ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าตรวจสอบ กองคลัง 
      ๑.๑.21 งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ เช่น ระบบบัญชี e-LAAS ประกอบไปด้วย การ

วางฎีกาเบิกจ่าย งานพัสดุและทรัพย์สิน และงานด้านจัดเก็บรายได้, ระบบ GFMIS, ระบบข้อมูลกลางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ระบบ INFO ,ระบบสถิติการคลัง ฯลฯ 

      1.1.22 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
        ๑.๑.23 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที ่นางจารุณี แจ้งสว่าง ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า ต าแหน่ง 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-3204-001 รักษาราชการแทน  
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    ๑.๒  นางสาวณัฎฐกันต์  อินต๊ะใจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
และบัญชี  ท าหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑.๒.๑  งานตัดการ์ดรายจ่ายและจัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายทุกประเภท (การ์ดรายจ่าย)            
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

  ๑.๒.๒  งานรับ-ส่งหนังสือ รายงาน พิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างส่วนราชการต่างๆ ของกอง
คลัง 

๑.๒.๓  งานจัดท าฎีกา ตรวจฎีกาก่อนเก็บ และเก็บรักษาไว้ให้เป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบ  

1.2.4 งานระบบบัญชี e-laas ประกอบด้วย การวางฎีกาเบิกจ่าย การจัดท ารายงานท าเช็ค 
และรายงานทางการเงิน 

๑.๒.5 งานจัดท าสรุปยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างร้าน บริษัท บุคคลธรรมดา ลงในแบบ ภงด.
๓ ก พิเศษ ส่งสรรพกร ภายในเดือนมกราคม (ของทุกปี) 

๑.๒.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นางสาวณัฎฐกันต์  อินต๊ะใจ  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-4204-001  ปฏิบัติหน้าที่แทน  

๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
         มอบหมายให้  นางจารุณี  แจ้งสว่าง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  เลขที่

ต าแหน่ง 52-3-04-4204-001   ท าหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
รายได้อ่ืนของ อบต. ดังนี้ 
             ๒.๑.๑ งานรับแบบแสดงรายการ ค าร้อง หรือค าขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 

2.1.2 งานรับช าระเงินทุกประเภท  และน าส่งเงินเป็นประจ าทุกวัน รวมทั้งงานรับเงินภาษี
จัดสรรจากจังหวัด 
                       ๒.๑.3 งานเขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี  

           ๒.๑.4 งานจัดท าทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ งานจัดท าสถิติรายได้ที่จัดเก็บทุกประเภท  
2.1.5 งานจัดทะเบียนข้อมูลผู้ช าระภาษีและทะเบียนคุมยอดลูกหนี้ค้างช าระทั้งหมด 
2.1.6 งานจัดเก็บหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนๆ 
2.1.7 งานติดตามเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีปูาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
2.1.8  งานตรวจสอบและประเมินภาษี 

 ๒.๑.9  งานจัดท าใบน าส่งเงินและน าส่งเงินเป็นประจ าทุกวัน 
 ๒.๑.10  งานจัดท ารายงานการจัดเก็บภาษีทุกประเภท น าเสนอส่วนการคลังเพ่ือเสนอ

ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๒.๑.11  งานสรุปยอดผู้ค้างช าระภาษี ประจ าเดือน ประจ าปี 
 2.1.12  งานเร่งรัดภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนที่ค้างช าระ  
 ๒.๑.13  งานส ารวจแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่ใช้แล้ว ให้อยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ และเก็บให้เป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการค้นหาและรอรับการตรวจสอบต่อไป 
 ๒.๑.๑4  งานปรับปรุงยอดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้ถือครองที่ดินในเขตต าบลจากที่ดิน

อ าเภอห้างฉัตร 
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2.1.15  งานออกใบเสร็จรับเงิน จัดท าเอกสารทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
พาณิชย์ ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ ภายในเขตอ านาจหน้าที่ ของ อบต. 

          2.1.16 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
     ๒.๑.๑7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ในกรณีที่ นางจารุณี  แจ้งสว่าง ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-3204-001  รักษาราชการแทน  

  ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
    มอบหมายให้  นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 

52-3-04-3204-001  มีหน้าที่และรับผิดชอบงานพัสดุ ดังนี้ 
๓.๑ งานจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกประเภท จัดท าเอกสารขอซื้อขอจ้าง และแจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มาท า

สัญญา หรือข้อตกลง  
3.2  งานจัดหา ลงประกาศ ติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ครุภัณฑ์ทุกประเภทผ่านช่องทางต่างๆ  
๓.3  งานตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานตามระเบียบพัสดุ  
๓.4  งานจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
3.5  งานซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
3.6  งานจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 
๓.7  งานจัดท าเอกสารสัญญาและหลักประกัน 
๓.8  งานลงโทษผู้ทิ้งงาน  
3.9  งานควบคุมการยืมพัสดุครุภัณฑ์ 
๓.10  งานจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ และลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไว้ที่ตัวครุภัณฑ์ จัดท าบัญชีคุม

ครุภัณฑ์เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 
๓.๑1 งานควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ  
๓.๑2 จัดท าใบอนุญาตใช้รถยนต์(แบบ ๑) บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ ๒) และบัญชี

แสดงการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง (แบบ ๓) โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๓๕  
    3.13 งานในหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

๓.๑4 ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นางดวงทวีวรรณ เก่งการท า  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางจารุณี  แจ้งสว่าง  

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-4204-001 รักษาราชการแทน  

โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้ 
ผู้อ านวยการกองคลังทราบในขั้นต้นก่อนเพื่อท าการแก้ไข และรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    9   เดือน มีนาคม    พ.ศ. ๒๕63 

 
              (นายอนิจันทร์  ทันวิสัย) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 



 
 

       
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

        ที่   137 / ๒๕64 
เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง 

    -------------------------------------- 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ภายในกองช่าง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 316/๒๕62 ลงวันที่ 10 
พฤษภาคม ๒๕62 เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
และองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 133/๒๕64 ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว          
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างของกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน 
เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงยกเลิกค าสั่งดังที่ 316/๒๕62 และก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างภายในกองช่างขึ้นใหม่ ดังนี้ 

นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 
52-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ามีหน้าที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบการท างานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของกองช่าง  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร ก ากับดูแลงาน
สาธารณูปโภค  ซึ่งมีขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร 
          ๑.๑ นายนิรันดร์ บุญสิงห์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001  ท าหน้าที่ในการบริหารงานช่าง การวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบ ออกแบบและควบคุมงาน ติดตามเร่งรัด ประเมินผลและรายงานการด าเนินการ ติดต่อประสานงาน 
และปรับปรุงแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยมี 

      ๑) นายฤหัส  ท้าวมณี   ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001  
เป็นผู้ช่วย  

      ๒) นายด ารงค์  สุขแรง  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-
002  เป็นผู้ช่วย  

โดยท าหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            ๑.๑.๑ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้างงานปรับปรุง
บูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ 

          ๑.๑.๒ งานรวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในงานส ารวจ ออกแบบ 
                     ๑.๑.๓ งานจดัท าข้อมูลด้านวิศวกรรม  

 



 
 

- ๒ - 
          
 

๑.๑.๔ งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ 
                               ๑.๑.๕ งานตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงงานให้ตรงกับรูปแบบรายการ 

          ๑.๑.๖ งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
          ๑.๑.7 งานควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานบ ารุงรักษา งานปรับปรุงและซ่อมแซม ให้
ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ 
          ๑.๑.8 งานตรวจการจ้าง และรายงานความก้าวหน้าของงาน 

๑.๑.9 งานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านช่าง  
          ๑.๑.10  งานให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ 
          ๑.๑.๑1 เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบก่อสร้างของ อบต. 
          ๑.๑.๑2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

                      ๑.๑.๑3 งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001
หรือ นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-
2101-001 หรือ นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001 รักษาราชการแทน  

ในกรณีที ่นายฤหัส ท้าวมณี  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายด ารงค์  สุขแรง  ต าแหน่ง นายช่าง
โยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-002 รักษาราชการแทน  

ในกรณีที ่นายด ารงค์  สุขแรง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายฤหัส  ท้าวมณี ต าแหน่ง นายช่าง
โยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001  รักษาราชการแทน   
      3) นายชุมพร  อุปอินทร์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย                        
ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
          -  งานธุรการของกองช่าง เกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่าง ๆ  

        -  งานเก็บหนังสือและเอกสารต่างๆ 
        -  ช่วยปฏิบัติงานด้านชา่งโยธาเกี่ยวกับ การควบคุมการก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 

การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ถนน ฯลฯ ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น 
ส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง ฯลฯ งานควบคุมอาคาร ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการ
ส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งานสาธารณูปโภค 
    ๒.๑ นายนิรันดร์  บุญสิงห์   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) เลขที่

ต าแหน่ง 52-3-05-2103-001  ท าหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในกองช่าง   โดยมี 

      ๑) นายฤหัส  ท้าวมณี   ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เลขทีต่ าแหน่ง 52-3-05-4701-001  
เป็นผู้ช่วย  

      ๒) นายด ารงค์  สุขแรง  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-
002  เป็นผู้ช่วย  

 
 
 



 
- ๓ - 

 
 

โดยท าหน้าที่ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
                ๒.๑.๑ งานสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า เขื่อน ไฟฟูา 
ประปา แหล่งน้ า ปุาไม้ และสวนสาธารณะ ที่พักผ่อนหย่อนใจ 

          ๒.๑.๒ ช่วยงานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
          ๒.๑.๓ งานระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

๒.๑.๔ งานไฟฟูาสาธารณะ 
          ๒.๑.๕ งานระบบประปาหมู่บ้าน 

๒.๑.๖ งานสร้างเข่ือน  สร้างท านบ  
          ๒.๑.๗ งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
          ๒.๑.๘ งานควบคุม บ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
          ๒.๑.๙ งานประเมินราคาตรวจรับงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงิน 
          ๒.๑.๑๐ งานควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

                               ๒.๑.๑๑ งานพลังงานแสงอาทิตย์ 
          ๒.๑.๑๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
          ๒.๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ในกรณีที่ นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ   

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001
หรือ นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-01-
2101-001 หรือ นางพิศมัย  พรหมศร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001 รักษาราชการแทน 

ในกรณีที ่นายฤหัส ท้าวมณี  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายด ารงค์  สุขแรง  ต าแหน่ง นายช่าง
โยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-002 รักษาราชการแทน  

ในกรณีที ่นายด ารงค์  สุขแรง  ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นายฤหัส  ท้าวมณี ต าแหน่ง นายช่าง
โยธาอาวุโส เลขที่ต าแหน่ง 52-3-05-4701-001  รักษาราชการแทน  
        3) นายชุมพร  อุปอินทร์   พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  เป็นผู้ช่วย                        
ท าหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
          -  งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-ส่งต่าง ๆ ของกองช่าง 

        -  ช่วยปฏิบัติงานด้านชา่งโยธาเกี่ยวกับการงานสาธารณูปโภค งานไฟฟูาสาธารณะ งานระบาย
น้ า งานสร้างท านบ งานควบคุม บ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ งานซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการส ารวจและทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

โดยให้ทุกงานด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งให้
ผู้อ านวยการกองช่างทราบในขั้นต้นก่อนเพื่อท าการแก้ไข และรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   9    เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕64 

 
        ( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 



 
 

       
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

        ที่   142 / ๒๕64 
เรื่อง   การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 

    -------------------------------------- 
 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  และองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้วได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 133/๒๕64 ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕64 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ไปแล้วนั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่  27 พฤศจิกายน 2563 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 
52-3-01-2101-001 รักษาราชการแทนในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นต าแหน่งว่าง โดยมี            
ว่าที่ร้อยตรีพร้อม ทรายใจ  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่
ต าแหน่ง 52-3-00-1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ดังนี้   
1) งานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2) งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการ

จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี 
3) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 
4) งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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5) งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

6)  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่างๆ  

7) งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  
8) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  
9) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับ

ตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  
10) งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ นายสายัณห์ ฉัตรแก้ว ไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ให้ นางพิศมัย  พรหมศร ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 52-3-04-2102-001  รักษาราชการแทน  

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบโดยทันที 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่   10  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 
        ( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


