
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห 
ท่ี  117/๒๕64 

เร่ือง  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยงำนในอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ให้แต่ละส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห ประจ ำปีงบประมำณ 25๖4  

กรณีปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ 
************************************* 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล        
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ. 2558    ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 
2563 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 43) พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 
2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 
2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงให้ยกเลิกค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ท่ี 339/2563 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห และมอบหมายงานในอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 

  ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายหรืออื่นๆ ท่ีกฎหมายหรือค าส่ังระบุให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ 
 1.  ให้แบ่งส่วนรำชกำร  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห  ดังนี ้

(1.) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ 
1.1 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2 งานบริหารท่ัวไป 
1.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.๕ งานนิติการ 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 

(2.) กองคลัง ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ 
1.1  งานการเงินและบัญช ี     
2.2  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
2.3  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 

/(3.) กองช่าง... 
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(3.)  กองช่ำง  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ 
  3.1  งานก่อสร้าง     
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
  3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 

(๔.)  กองสวัสดิกำรสังคม  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ 
4.1 งานสังคมสงเคราะห ์
4.2 งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
4.3 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
4.4 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.5 งานสาธารณสุข 

(5)  หน่วยตรวจสอบภำยใน  ประกอบด้วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ คือ 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 

 
 2.  อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห  ดังนี้ 

  1. นางจีระภา  ระดาพัฒน์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001 

  2. นายปฏิการ  เช้ือทอง  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน ท้องถิ่น 
ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒ 

 ให้ปลัด/รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
   ๑.) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมท้ัง
ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มอบหมายรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการท่ีมีระดับการด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน  โดยมีงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห อ าเภอหนองฮี 
จังหวัดร้อยเอ็ด สายการบริหารขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสาวแห เป็นผู้บริหารสูงสุด มีอ านาจหน้าท่ีด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานท่ัวไป       
งานการเจ้าหน้าท่ี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานส่งเสริมการเกษตร และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 

 /ส านักปลัด... 
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  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีบุคลากรท้ังส้ิน  19  คน  โดยมี 
พนักงานส่วนต าบล  8  คน  พนักงานจ้าง  11  คน  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
1.1 ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
    1.1.1 งำนปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย มอบหมายให้ 

  นายธวัชชัย  คุณศิริ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง 
๔๗-๓-0๑-๒๑๐๑-00๒)เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นายรักชัย  มณีวรรณ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ , นายบุญสม  แก่นนาค า  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) , นายจักริน  อาจพรม ต าแหน่ง 
พนักงานดับเพลิง(ประจ ารถบรรทุกน้ า) เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนอ ำนวยกำร 
  - งานวิเคราะห์พิจารณาท าความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย  
                       ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณะภัยอื่นๆ  
  - งานเกี่ยวกับวิทยุส่ือสาร 

 (2) งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  - งานระงับอัคคีภัยท่ีเกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไปลดอันตรายและความเสียหายท่ี  
                       เกิดเพลิงไหม้ 

 (3) งำนฟื้นฟูบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัย 
- งานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะส่ิงช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม 
  ตามแผนท่ีเทศบาลได้ก าหนดไว้ เป็นต้น  
- งานบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 
 (4) งำนศูนย์ อปพร. 

  - งานรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ อบต. รวมไปถึงการตรวจสอบ  
                       และจัดระเบียบสังคม 

 (5) งำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
  - งานการจัดการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ                     
     และส่ิงแวดล้อม 

- งานรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติ     
  ของแผ่นดิน 
 (6) งำนปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย  
 

  1.2 งำนบริหำรทั่วไป  มอบหมายให้  
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 และนายธวัชชัย  คุณศิริ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง 
๔๗-๓-0๑-๒๑๐๑-00๒ เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นายทองคูณ  สิมมี ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญ
การ  (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-001) นายสมรถ บุญเศษ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ      
(เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๘๐๓-001) นางยุภาพร  ผารัตน์   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           
(เลขท่ีต าแหน่ ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) นางณิชานันทน์   ดีวงษา ต าแหน่ ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
นางสาวนิตยา  อักษร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายสุริยา  สุวรรณสุด  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
และนางสาวดวงฤทัย  หินซุย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  
 /(1) งานธุรการ... 
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  (1) งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ มอบหมายให ้
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นายทองคูณ  สิมมี ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  
(เลขท่ีต าแหน่ ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-001) นางณิชานันทน์   ดีวงษา ต าแหน่ ง ผู้ ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          
นางสาวนิตยา  อักษร ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายสุริยา  สุวรรณสุด  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  
นางสาวดวงฤทัย  หินซุย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และนางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  - งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ 
                       อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
  - งานสาธารณกุศลของอบต. และหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอความร่วมมือ 
  - งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล   
    ข่าวสาร สาระส าคัญของทางราชการ 
  - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
  - งานจัดท าค าส่ังและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - งานรับเรืองราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
  - จัดท าทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกข้อมูล 
  - ควบคุมการตรวจนับ การรับ – ส่ง และการจัดเก็บข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
  - จัดท ารายงานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับมอบหมาย 
  (2) งำนกิจกำรสภำ อบต. มอบหมายให ้
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางยุภาพร  ผารัตน์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
(เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) รักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวดวงฤทัย  
หินซุย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  - ด าเนินการงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ประชาสัมพันธ์งานด้านกิจการสภา อบต. 
  - รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการสภา  อบต.  
  - ควบคุมการรับ – ส่งหนังสือ 
  - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  (3) งำนกำรศึกษำ มอบหมายให ้
  นายสมรถ บุญเศษ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-
๓๘๐๓-001) เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสุมาลี แก่นนาค า ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ ,     
นางอรุณนี ศรีวรรณะ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ , นางอารี สังเว ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ  
นางสาวสุพมณี  มีศรี ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) , นายฉราวุฒิ   เล็บขาว ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)       
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  - งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา 
  - งานกิจการศาสนา 
  - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
 
 /- งานกิจการ... 



-5- 
 

  - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  - งานกีฬาและนันทนาการ 
  - งานบริหารวิชาการ 
  - งานนิเทศการศึกษา 
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - งานลูกเสือและยุวกาชาด 
  - งานจัดการศึกษา 
  - งานพลศึกษา 
  - งานทดสอบและประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน 

- งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
  - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (4) งำนบันทึกข้อมูล มอบหมายให ้
  นายทองคูณ  สิมมี  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-
001) และนางณิชานันทน์ ดีวงษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวดวงฤทัย หินซุย ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  - จัดท าทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกข้อมูล 
  - ควบคุมการตรวจนับ การรับ – ส่ง  และการจัดเก็บข้อมูลท่ีบันทึกไว้ 
  - งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (5) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
  1.๓ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  มอบหมายให้   
  นางยุภาพร  ผารัตน์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-
001) และนางณิชานันทน์  ดีวงษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ   
  (1) งำนบริหำรงำนบุคคล 
  - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  - งานบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย และเล่ือนระดับ 
  - งานทะเบียนประวัติ บัตรประจ าตัวคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา อบต.    
                       พนักงานส่วนต าบล 
  - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง 
  - งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคล 
  - งานพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
  - งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ 
  - งานแจ้งมติ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัด  ให้ส่วนต่างๆ ทราบ  

- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและอื่นๆ 
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   

 
/(2) งานบริหาร... 
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  (2) งำนบริหำรงำนบุคคลทำงกำรศึกษำ 
  - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย และเล่ือนวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานทะเบียนประวัติ บัตรประจ าตัว พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งและอัตราก าลัง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - งานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากร
    ทางการศึกษา 
  - งานพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาการให้บ าเหน็จความชอบเป็น
    กรณีพิเศษ  
  - งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่นๆ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- งานพัฒนาพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
   และอื่นๆ 

- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (3) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนที่ได้รับมอบหมำย 
 
  1.4 งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  มอบหมายให้  
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางยุภาพร  ผารัตน์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
(เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) รักษาการในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนางสาวดวงฤทัย  
หินซุย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนนโยบำยและแผน 
  - งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและ 
                    การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
  - งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของอบต. และหน่วยงาน  
                       หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

- งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของอบต. ในอนาคต 
  - งานจัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนา การก าหนดเค้าโครงแผนพัฒนาระยะปานกลาง  
                       และแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผน 5 ปี 
  - งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2) งำนวิชำกำร 
  - งานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอ 
  - งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และงานสังคมสงเคราะห์ 

(3) งำนขอ้มูลและประชำสัมพันธ ์
  - งานประสานงานกับหน่วยงานภายใน อบต. และหน่วยงานอื่นท่ีจัดบริการสาธารณะ 
                       ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและในหน่วยงานใกล้เคียง  เกี่ยวกับการวางแผน   
                        พัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  
  (4) งำนงบประมำณ 
  - งานการจัดท างบประมาณ 
  (5) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 /1.5 งานนิติการ... 
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  1.5 งำนนิติกำร  มอบหมายให ้  
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี และนางยุภาพร ผารัตน์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
(เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนกฎหมำยและคดี 
  - งานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง   
  - การจัดท านิติกรรมต่างๆ 
  - งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดี 
  - งานสอบสวนตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ วินิจฉัยวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์  
                       หรืออุทธรณ์  
  (2) งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธณ ์
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน 
  (3) งำนขอ้บัญญัติและระเบียบ 
  - งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนโครงการท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง  
                       ของชาติ และประสานจังหวัด อ าเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
  - งานพิจารณาและร่างข้อบังคับต าบลท่ีเกี่ยวข้อง (ยกเว้นข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย)           

  และการควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับต าบล  (ยกเว้นข้อบังคับงบประมาณฯ)    
                       และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  (4) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
    
  1.6 งำนส่งเสริมกำรเกษตร  มอบหมายให้   
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นายภัทรวิทย์  นันโท  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร    
เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  - ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มอาชีพแนะน า 
       ส่งเสริม การผลิต การตลาด การจ าหน่าย การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ รวมทั้งการจัด 
             วางระบบการปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ การแบ่งโซนนิ่ง การปลูกพืช โครงการเศรษฐกิจ 
             เพียงพอ  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ รวมทั้งการ ส่งเสริมการใช้ 
    เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ด าเนินการเกี่ยวกับ การส่งเสริมการปศุสัตว์ ควบคุมโรคระบาด ฝึกอบรมให้ความรู้ 
                       การส่งเสริมการแนะน า เพื่อลดต้นทุนการเล้ียงสัตว์และเพิ่มผลผลิต 
  (2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
  มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 

/2. กองคลัง... 
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    2. กองคลงั 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้จ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ  
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุม
รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลองประจ าเดือน/ประจ าปี  งานเกี่ยวกับการ
พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีบุคลากรท้ังส้ิน  5  คน   
มีพนักงานส่วนต าบล  1  คน  พนักงานจ้าง  ๔  คน  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

  2.๑ งำนกำรเงินและบัญชี  มอบหมายให้   
  นายปฏิการ เช้ือทอง ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นหัวหน้างาน     
ผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวสายฝน แสนพล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี  (เลขท่ีต าแหน่ง  ๔๗-๓-๐๔-4201-001) นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัสดุ ,นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง และนางสาวธิดารัตน์ เทียมค า 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ   
  (1) งำนกำรเงินและบัญชี 
  - งานจัดท าบัญชีและทะเบียนท่ีเกี่ยวข้องทุกประเภท   
  - งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
  (2) งำนรับเงินเบิกจ่ำยเงิน 
  - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย 
  (3) งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  (4) งำนเก็บรักษำเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 
  (5) งำนทะเบียนกำรคุมเบิกจ่ำยเงิน 
  - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
  (6) งำนงบกำรเงินและงบทดลอง 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  (7) งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 
  - งานจัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี และรายงานอื่นๆ 
  (8) งำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
   
  2.๒ งำนพัฒนำรำยได้  มอบหมายให้   
  นายทองคูณ  สิมมี  ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-
001) และนางสาวอภิรดี  อ ารุง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและใบอนุญำต 
  - งานการจัดท าแผนท่ีภาษี 
  - งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อช าระภาษีอากร 
  - งานประเมินและแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
  - งานจัดเก็บและช าระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 
  - งานด าเนินการเกี่ยวกับการพิจาณาอุทธรณ์ภาษี 

/(2) งานพัฒนา... 
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  (2) งำนพัฒนำรำยได้ 
  - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
           (3) งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
  - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
           (4) งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้  
  - งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
  (5) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  2.๓ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มอบหมายให้   
  นายสมรถ บุญเศษ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0๑-
๓๘๐๓-001) รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และนางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  - งานซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
  - งานจัดท าทะเบียนและพัสดุ การตรวจสอบ และการจ าหน่ายพัสดุ 
  - งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ การตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุ 
           (2) งำนพัสดุ 
  - งานขออนุมัติตามข้อบังคับงบประมาณ 
  - งานการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - งานรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อเสนอหน่วยเบิก – จ่าย 
           (3) งำนทะเบียนเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ 
  - การเบิกทะเบียนจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
           (4) งำนจัดท ำระบบข้อมูล 
  - งานจัดท าระบบข้อมูล 
  (5) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

  3.  กองช่ำง   
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง และงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีบุคลากรท้ังส้ิน  5  คน   
มีพนักงานส่วนต าบล  ๑  คน  พนักงานจ้าง  4  คน  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

  3.1 งำนก่อสร้ำง  มอบหมายให้   
  นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวจารุณี กุณวงษ์  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา และนายภูริประเวศน์ เนตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย 
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนก่อสร้ำงและบูรณะถนน 
  - งานวางโครงการและก่อสร้าง  
  - งานสาธารณูปโภค 
  - งานการรักษาความสะอาด /(2) งานข้อมูล... 
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  (2) งำนขอ้มูลก่อสร้ำง 
  - งานส ารวจข้อมูลเพื่อออกแบบก่อสร้าง 
  (3) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  

  3.2 งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  มอบหมายให้  
   นายณัฐวัตร  จันทร์ทรงสว่าง  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เลขท่ีต าแหน่ง  ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวจารุณี        
กุณวงษ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา นายอภินันท์  วันจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ี
เกี่ยวกับ 
  (1) งำนประเมินรำคำ 
  - งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
          (2) งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร 
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  และส่ิงติดต้ังอื่นๆ 
  -  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
          (3) งำนออกแบบและบริกำรข้อมูล 
  - การจัดท าผังเมืองรวม 
  - งานออกแบบ เขียนแบบ 
  (4) งำนส ำรวจและแผนที ่
  - การควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
  (4) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  3.๓ งำนประสำนสำธำรณูปโภค  มอบหมายให้   
  นายณัฐวัตร  จันทร์ทรงสว่าง ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นายเรืองศักดิ์  เศษโถ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และนายภูริประเวศน์ เนตรกรรม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย 
มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนประสำนกิจกำรประปำ 
  - งานประสานกิจการประปา 
          (2) งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
  - งานไฟฟ้าสาธารณะ 
          (3) งำนระบำยน้ ำ 
  - งานระบายน้ า 
          (4) งำนบริกำรน้ ำอุปโภค บริโภค 
  - งานบริการน้ าอุปโภค บริโภค 
  (5) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ๔.  กองสวัสดิกำรสังคม 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน สวัสดิการเด็ก
และเยาวชน การส่งเสริมอาชีพและสตรี งานสาธารณสุข และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีบุคลากรท้ังส้ิน  4  คน   
มีพนักงานส่วนต าบล  2  คน  พนักงานจ้าง  2  คน  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

 
/4.1 งานสังคม... 
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  4.1 งำนสังคมสงเครำะห์  มอบหมายให ้
  นางสาวยุวลักษณ์  คันถี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวศิริพันธุ์  
วิชัย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-11-3801-001) และนายณิติชัย  คันถี 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  
  (1) งำนสังคมสงเครำะห์ 
  - งานสังคมสงเคราะห์ 
  - งานสุสานและฌาปนสถาน   
  (2) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  4.2 งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน  มอบหมายให้ 
  นางสาวยุวลักษณ์  คันถี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวศิริพันธุ์  
วิชัย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-11-3801-001) และนายณิติชัย  คันถี 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนสวัสดิกำรสังคม 
  - งานสวัสดิการสังคม 
  (2) งำนพัฒนำชุมชน 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  (3) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  4.3 งำนสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน  มอบหมายให้ 
  นางสาวยุวลักษณ์  คันถี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวศิริพันธุ์  
วิชัย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-11-3801-001) และนายณิติชัย  คันถี 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
  (1) งำนพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
  - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 
  (2) งำนสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
  - งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 
  (3) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

      4.4 งำนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำสตรี  มอบหมายให้ 
  นางสาวยุวลักษณ์  คันถี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล โดยมี นางสาวศิริพันธุ์  
วิชัย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-11-3801-001) นายณิติชัย  คันถี ต าแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ  
  (1) งำนส่งเสริมอำชีพและข้อมูลแรงงำน 
  - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน 
  (2) งำนพัฒนำสตรีและเยำวชน 
  - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน 
  (3) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย /4.5 งานสาธารณสุข

... 
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  4.5 งำนสำธำรณสุข  มอบหมายให้ 
  นางสาวยุวลักษณ์  คันถี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) (เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล นางสาวสุจินตนา  โชติแสง  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ   
  (1) งำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  - งานบริการด้านสาธารณสุข 
  (2) งำนส่งเสริมสุขภำพ 
  - งานส่งเสริมสุขภาพ 
  (3) งำนหลักประกันสุขภำพ 
  - งานหลักประกันสุขภาพ 
  (4) งำนอื่นทีเ่ก่ียวข้องหรืองำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

  5. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  มีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทุกส่วนราชกร ให้ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล       
และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห  มีบุคลากรท้ังส้ิน  -  คน   
มีพนักงานส่วนต าบล  -  คน  พนักงานจ้าง  -  คน  ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 

  งำนตรวจสอบภำยใน  มอบหมายให้ 
  นางจามลี  กาศรี ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) เลขท่ีต าแหน่ง ๔๗-๓-0
๑-๒๑๐๑-001 เป็นหัวหน้างานผู้ก ากับดูแล มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ   
  - งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
  - งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
  - งานตรวจสอบภาษีท้ังภายนอกและภายใน 
  - งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
  - งานตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - การตรวจสอบการท าประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี 
  - งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 
  - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
  - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมท้ังหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การ
ลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
  - งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  - งานตรวจสอบรายละเอียดรยจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง
รวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงยทดรองราชการ 
  - งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
  - งานติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรืองานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
/โดยให้ผู้... 
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โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างานให้แจ้งผู้บังคับบัญชาในช้ันต้นก่อน            
เพื่อด าเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปทราบต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                                                     (นายชนะชาญ  ศรีปัญญา) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสาวแห 
 


