
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห 
ท่ี  339/๒๕63 

เร่ือง  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยงำนในอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
ให้แต่ละส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห ประจ ำปีงบประมำณ 25๖4 

************************************* 
  อาศัยอ านาาตาาควาาคนนาคาาาา ๑๕ และคาาาา ๒๕ าาาวเต็ด แห่งพาะาาชบัญญัาิาะเบียบ
บาิหาางานาบุววลส่านาท้องถิ่นา พ.ศ. ๒๕๔๒ ปาะกอบกับปาะกาศวณะกาาคกาากลางพนาักงานาส่านาา าบล เาื่อง 
คาาาฐานาท่ัาไปเกี่ยากับโวางสา้างส่านาาาชกาาและาะดับา าแหนา่งขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล พ.ศ. 2558    
ลงาันาท่ี 28 ธันาาาวค 2558 แลปาะกาศวณะกาาคกาาพนาักงานาส่านาา าบลตังหาัดา้อยเอ็ด เาื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนาไขเกี่ยากับโวางสา้างส่านาาาชกาาและาะดับา าแหนา่งขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล พ.ศ. 2558 ลงาันาท่ี 30 
ธันาาาวค 2558 และข้อ 226 , ข้อ 229 และข้อ 232 แห่งปาะกาศวณะกาาคกาาพนาักงานาส่านาา าบลตังหาัด
า้อยเอ็ด ลงาันาท่ี 22 พฤศติกายนา 2545 ปาะกอบกับคาิวณะกาาคกาาพนาักงานาส่านาา าบลตังหาัดา้อยเอ็ด วาั้งท่ี 
10/2563 เคื่อาันาท่ี 24 กันายายนา 2563  และเพื่อนห้สอดวล้องกับกาาตัดาางาะบบวาบวุคภายนนาขององว์กาา
บาิหาาส่านาา าบลสาาแห  นห้เกิดวาาคชัดเตนานนากาาปฏิบัาิงานา ตึงนห้ยกเลิกว าส่ังองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห    
ท่ี  403/2562  ลงาันาท่ี  3  าุลาวค 2562 องว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห ได้คอบหคายงานานนาอ านาาตหนา้าท่ี
วาาคาับผิดชอบของพนาักงานาส่านาา าบลและพนาักงานาต้างนห้แา่ละส่านาาาชกาาปฏิบัาิงานานหค่ ดังนาี้ 

  นนากาาบาิหาากิตกาาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห นหน้าายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห 
เป็นาผู้าับผิดชอบนาโยบายหาืออื่นาๆ ท่ีกฎหคายหาือว าส่ังาะบุนห้เป็นาหนา้าท่ีขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบลโดยเฉพาะ 
 1.  ให้แบ่งส่วนรำชกำร  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห  ดังนี ้

(1.)  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปาะกอบด้ายงานาา่าง ๆ ท่ีาับผิดชอบ วือ 
1. งานาบาิหาาท่ัาไป 
2. งานานาโยบายและแผนา 
3. งานากฎหคายและวดี 
4. งานาป้องกันาและบาาเทาสาธาาณภัย 
๕. งานากาาเกษาา  

(2.) กองคลัง  ปาะกอบด้ายงานาา่าง ๆ ท่ีาับผิดชอบ วือ 
1.  งานากาาเงินา     
2.  งานากาาบัญชี 
3.  งานาพัฒนาาและตัดเก็บาายได้     
4.  งานาทะเบียนาทาัพย์สินาและพัสดุ 

(3.)  กองช่ำง  ปาะกอบด้ายงานาา่าง ๆ ท่ีาับผิดชอบ  วือ 
  1.  งานาก่อสา้าง     
  2.  งานาออกแบบและวาบวุคอาวาา   
  3.  งานาปาะสานาสาธาาณูปโภว 
  4.  งานาผังเคือง 

(๔.)  กองสวัสดิกำรสังคม  ปาะกอบด้ายงานาา่าง ๆ ท่ีาับผิดชอบ  วือ 
1.  งานาสาัสดิกาาสังวคและพัฒนาาชุคชนา 

-/๒.อ านาาตหนา้าท่ี.. 
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 2.  อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห  ดังนี้ 

  1. นาางตีาะภา  าะดาพัฒนา์  า าแหนา่ง  ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา 
าะดับกลาง)   

  2. นาายปฏิกาา  เช้ือทอง  า าแหนา่ง าองปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา 
าะดับา้นา) 

 ให้ปลัด/รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  คีอ านาาตหนา้าท่ีดังนาี้ 
   ๑.) าับผิดชอบวาบวุคกาาปฏิบัาิาาชกาาปาะต านนาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล ก าหนาดแนาาทาง
และแผนากาาปฏิบัาิาาชกาาขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล และล าดับวาาคส าวัญของแผนาปฏิบัาิาาชกาาปาะต าปี 
ของส่านาาาชกาานนาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล นห้เป็นาไปาาคนาโยบายของนาายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล าาคท้ัง
ก ากับ เา่งาัด าิดาาคและปาะเคินาผลกาาปฏิบัาิาาชกาาของส่านาาาชกาานนาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล 
  ๒.) เป็นาผู้ปกวาองบังวับบัญชาพนาักงานาส่านาา าบลและลูกต้างองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลาองตาก
นาายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลและาองนาายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล 

1.  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  คอบหคายนห้ นาางตีาะภา าะดาพัฒนา์  า าแหนา่ง ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานา
ท้องถิ่นา าะดับกลาง) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001 และนาายปฏิกาา เช้ือทอง า าแหนา่ง าองปลัดองว์กาา
บาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  าะดับา้นา) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒ เป็นาผู้บังวับบัญชา
พนาักงานาส่านาา าบล และพนาักงานาต้างขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห าองตากนาายกองว์กาาบาิหาาส่านา
า าบลสาาแห คีหนา้าท่ีาับผิดชอบเกี่ยากับาาชกาาท่ัาไปขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบลและาาชกาาท่ีคิได้ก าหนาดนห้
เป็นาหนา้าท่ีของกองหาือส่านาาาชกาานดนนาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลโดยเฉพาะ าาคท้ังก ากับและเา่งาัดกาาปฏิบัาิ
าาชกาาของส่านาาาชกาานนาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลนห้เป็นาไปาาคนาโยบายแนาาทางและแผนากาาปฏิบัาิาาชกาา
ขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล เป็นาส่านาาาชกาาขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห อ าเภอหนาองฮี ตังหาัด
า้อยเอ็ด สายกาาบาิหาาขึ้นาาางา่อปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห  โดยคีนาายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล
สาาแห เป็นาผู้บาิหาาสูงสุด คีอ านาาตหนา้าท่ีด้านากาาบาิหาางานาท่ัาไป กาาบาิหาางานาบุววล งานานาโยบายและแผนา  
งานากฎหคายและวดี งานากิตกาาสภา งานากาาศึกษาศาสนาาและาัฒนาธาาค งานาสาัสดิกาาและพัฒนาาชุคชนา าาค
โวางสา้างและว าส่ังแบ่งงานาขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห 

นนากาาปฏิบัาิงานาขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล กาณีไค่คีปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลหาือ
ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลไค่สาคาาถปฏิบัาิงานาได้ คอบหคายาองปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล หาือหัาหนา้า
ส่านาาาชกาาท่ีคีาะดับกาาด าางา าแหนา่งสูงสุดเป็นาผู้าักษาาาชกาาแทนา  โดยคีงานาฝ่ายา่างๆ ดังนาี้ 

  ส านาักปลัด องว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห  คีบุวลากาท้ังส้ินา  17  วนา  โดยคี 
พนาักงานาส่านาา าบล  7  วนา  พนาักงานาต้าง  10  วนา  ปฏิบัาิหนา้าท่ี  ดังา่อไปนาี้ 

  ๑.) งำนบริหำรทั่วไป  คอบหคายนห้  
  นาางตีาะภา  าะดาพัฒนา์  า าแหนา่ง  ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับกลาง) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001 นาายปฏิกาา  เช้ือทอง  า าแหนา่ง  าองปลัดองว์กาาบาิหาาส่านา
า าบล  (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา าะดับา้นา)  เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒ และนาายธาัชชัย  วุณศิาิ  า าแหนา่ง  
หัาหนา้าฝ่ายป้องกันาฯ (นาักบาิหาางานาท่ัาไป าะดับา้นา) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๒๑๐๑-00๒ าักษาาาชกาาแทนา 
หัาหนา้าส านาักปลัด เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาายทองวูณ  สิคคี า าแหนา่ง นาักตัดกาางานาท่ัาไปช านาาญกาา  
(เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-001) นาายสคาถ บุญเศษ า าแหนา่ง นาักาิชากาาศึกษาช านาาญกาา      

 
-/(เลขท่ีา าแหนา่ง... 
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(เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๘๐๓-001) นาางยุภาพา  ผาาัานา์  า าแหนา่ง  นาักทาัพยากาบุววลช านาาญกาา  (เลขท่ี
า าแหนา่ ง ๔๗ -๓ -0๑ -๓๑๐๒ -001)นา างณิ ชานาั นา ทนา์   ดี า งษา  า าแหนา่ ง  ผู้ ช่ าย เต้ าพนาั ก งานา ธุ ากาา                
นาางสาานาิายา  อักษา า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา นาายสุาิยา  สุาาาณสุด  า าแหนา่ง พนาักงานาขับาถยนาา์  
และนาางสาาดางฤทัย  หินาซุย า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาปาะชาสัคพันาธ์ เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาสาาบาาณขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล 
  2.  งานาดูแลาักษา  ตัดเาาียค  และนห้บาิกาาเาื่องสถานาท่ี  าัสดุอุปกาณ์  กาาาิดา่อและ 
                          อ านาายวาาคสะดากนนาด้านาา่างๆ 
  3.  งานาเลขานาุกาาและงานาปาะชุคสภา อบา. วณะกาาคกาาบาิหาาและพนาักงานาส่านาา าบล 
  4.  งานาสาธาาณกุศลของอบา.  และหนา่ายงานาา่างๆ  ท่ีขอวาาคา่าคคือ 
  5.  งานากาาาาาตสอบ  แสดงาายกาาเกี่ยากับเอกสาาและปาะชาสัคพันาธ์  เผยแพา่ข้อคูล   
       ข่าาสาา  สาาะส าวัญของทางาาชกาา 
  6.  งานาขอพาะาาชทานาเวาื่องาาชอิสาิยาภาณ์ 
  7.  งานาเกี่ยากับกาาเลือกาั้ง 
  8.  งานาตัดท าว าส่ังและปาะกาศขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล 
  9.  งานาาับเาืองาาาา้องทุกข์และา้องเาียนา 
  10. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือาาคท่ีได้าับคอบหคาย 

๑.๑) งำนกิจกำรสภำ  อบต.  คอบหคายนห้  
  นาางตีาะภา  าะดาพัฒนา์   า าแหนา่ง  ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล  (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับกลาง) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001 เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางยุภาพา  ผาาัานา์  
า าแหนา่ง  นาักทาัพยากาบุววลช านาาญกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) าักษากาานนาา าแหนา่งนาักาิเวาาะห์
นาโยบายและแผนา และนาางสาาดางฤทัย  หินาซุย า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาปาะชาสัคพันาธ์ เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ี
เกี่ยากับ 
  1. ด าเนาินากาางานากิตกาาสภาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล  
  2. ปาะชาสัคพันาธ์งานาด้านากิตกาาสภา  อบา.  
  3. าาบาาคกฎหคาย  าะเบียบ ท่ีเกี่ยาข้องกับงานาด้านากิตกาาสภา  อบา.  
  4. วาบวุคกาาาับ – ส่งหนาังสือ 
  5. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือได้าับคอบหคาย 
  ๑.๒) งำนกำรศึกษำ   ศำสนำ  และวัฒนธรรม  คอบหคายนห้   
  นาายสคาถ บุญเศษ า าแหนา่ง นาักาิชากาาศึกษาช านาาญกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-
๓๘๐๓-001) เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางสุคาลี  แก่นานาาว า  า าแหนา่ง  วาู าิทยฐานาะช านาาญกาา   
นาางอาาี  สังเา  า าแหนา่ง  วาู, นาางอาุณนาี  ศาีาาาณะ  า าแหนา่ง  วาู, นาางสาาสุพคณี  คีศาี า าแหนา่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) , นาายฉาาาุฒิ  เล็บขาา า าแหนา่ง ผู้ดูแลเด็ก  และนาางณิชานาันาทนา์  ดีางษา า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานา
ธุากาา เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาห้องสคุด  พิพิธภัณฑ์  และเวาือข่ายทางกาาศึกษา 
  2.  งานากิตกาาศาสนาา 
  3.  งานาส่งเสาิคปาะเพณี  ศิลปาัฒนาธาาค 
  4.  งานากิตกาาเด็กและเยาาชนา 
  5.  งานากีฬาและนาันาทนาากาา 
  6.  งานาบาิหาาาิชากาา 
  7.  งานานาิเทศกาาศึกษา 
  8.  งานาเทวโนาโลยีทางกาาศึกษา 

-/9.งานาลูกเสือ... 
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  9.  งานาลูกเสือและยุากาชาด 
  10. งานาตัดกาาศึกษา 
  11. งานาพลศึกษา 
  12. งานาทดสอบและปาะเคินาผลและาาาตาัดผลโางเาียนา 

13. งานาบาิกาาและบ าาุงสถานาศึกษา 
  14. งานาศูนาย์พัฒนาาเด็กเล็ก 
  15. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาท่ีได้าับคอบหคาย 

  ๑.๓) งำนบริหำรงำนบุคคล  คอบหคายนห้   
  นาางยุภาพา  ผาาัานา์  า าแหนา่ง  นาักทาัพยากาบุววลช านาาญกาา  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-
001) และนาางณิชานาันาทนา์  ดีางษา า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ   
  1.  งานาบาิหาางานาบุววลของพนาักงานาส่านาา าบลและพนาักงานาต้าง 
  2.  งานาบาาตุแา่งา้ัง  โอนา  ย้าย  และเล่ือนาาะดับ 
  3.  งานาทะเบียนาปาะาัาิ  บัาาปาะต าาัาวณะกาาคกาาบาิหาา  สคาชิกสภา  อบา.    
                          พนาักงานาส่านาา าบล 
  4.  งานาปาะเคินาผลกาาปฏิบัาิงานาปาะต าปี 
  5.  งานาขออนาุคัาิปาับปาุงา าแหนา่งและอัาาาก าลัง 
  6.  งานาพัฒนาาและปาับปาุงปาะสิทธิภาพนนากาาบาิหาางานาบุววล 
  7.  งานาพิตาาณาเล่ือนาขั้นาเงินาเดือนาพนาักงานาและลูกต้าง กาานห้บ าเหนา็ตวาาคชอบเป็นากาณีพิเศษ  
  8.  งานากาาลาพักผ่อนาปาะต าปีและกาาลาอื่นาๆ 
  9.  งานาแต้งคาิ  ก.อบา. และ ก.อบา.ตังหาัด  นห้ส่านาา่างๆ  ทาาบ  

10. งานาพัฒนาาบุวลากา  เช่นา  กาาฝึกอบาค  สัคคนาา  กาาศึกษาดูงานาและอื่นาๆ 
  11. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาท่ีได้าับคอบหคาย 

  ๑.๔) งำนบันทึกข้อมูล  คอบหคายนห้   
  นาายทองวูณ  สิคคี  า าแหนา่ง  นาักตัดกาางานาท่ัาไปช านาาญกาา  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-
001)  และนาางณิชานาันาทนา์  ดีางษา า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา นาางสาาดางฤทัย  หินาซุย า าแหนา่ง ผู้ช่าย
เต้าพนาักงานาปาะชาสัคพันาธ์ เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  ตัดท าทะเบียนาวาบวุคปาิคาณกาาบันาทึกข้อคูล 
  2.  วาบวุคกาาาาาตนาับ  กาาาับ – ส่ง  และกาาตัดเก็บข้อคูลท่ีบันาทึกไา้ 
  3.  ตัดท าาายงานากาาปฏิบัาิงานา  และปฏิบัาิหนา้าท่ีอื่นาท่ีเกี่ยาข้อง 
 
  ๒.) งำนนโยบำยและแผน  คอบหคายนห้  
  นาางตีาะภา  าะดาพัฒนา์   า าแหนา่ง  ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล  (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับกลาง) (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001)  เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางยุภาพา  ผาาัานา์  
า าแหนา่ง  นาักทาัพยากาบุววลช านาาญกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-001) าักษากาานนาา าแหนา่งนาักาิเวาาะห์
นาโยบายและแผนา  นาางสาาดางฤทัย  หินาซุย า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาปาะชาสัคพันาธ์เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาาาบาาคาิเวาาะห์และนห้บาิกาาข้อคูลท่ีต าเป็นาา้องนา าคานช้นนากาาาางแผนาและ 
                          กาาปาะเคินาผลาาคแผนาทุกาะดับ 
  2.  งานาตัดเาาียคเอกสาาท่ีนช้ปาะกอบกาาพิตาาณาาางแผนาของอบา.  และหนา่ายงานา  
                          หาือองว์กาท่ีเกี่ยาข้อง 
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3.  งานาาิเวาาะห์และวาดวะเนาาายได้ – าายต่าย ของอบา. นนาอนาาวา 
  4.  งานาตัดท าและเาียบเาียงแผนาพัฒนาา กาาก าหนาดเว้าโวางแผนาพัฒนาาาะยะปานากลาง  
                          และแผนาปฏิบัาิกาาปาะต าปี และแผนา 5 ปี 
  5.  งานาาิเวาาะห์วาาคเหคาะสคของโวางกาาเพื่อเสนาอหนา่ายงานาหาือองว์กาท่ีเกี่ยาข้อง 
  6.  งานาปาะสานางานากับหนา่ายงานาภายนนา  อบา.  และหนา่ายงานาอื่นาท่ีตัดบาิกาาสาธาาณะ 
                          นนาเขาองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลและนนาหนา่ายงานานกล้เวียง  เกี่ยากับกาาาางแผนา   
                          พัฒนาา กาาปฏิบัาิาาคแผนาและกาาปาะเคินาผลกาาปฏิบัาิงานาาาคแผนา 
  7.  งานาาาคนาโยบายส าวัญของาัฐบาล ตังหาัดและอ าเภอ 
  8.  งานากาาตัดท างบปาะคาณ 
  9.  งานากาาศึกษาข้ันาพื้นาฐานา  และงานาสังวคสงเวาาะห์ 
  10. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือได้าับคอบหคาย 
  ๓.) งำนกฎหมำยและคดี  มอบหมำยให้   
  นาางตีาะภา  าะดาพัฒนา์   า าแหนา่ง  ปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล  (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับกลาง) เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-001  และนาายปฏิกาา  เช้ือทอง  า าแหนา่ง าองปลัดองว์กาาบาิหาา
ส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  าะดับา้นา)  เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒ เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล 
โดยคี นาายธาัชชัย  วุณศิาิ  า าแหนา่ง  หัาหนา้าฝ่ายป้องกันาฯ (นาักบาิหาางานาท่ัาไป าะดับา้นา) (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-
๒๑๐๑-00๒) นาางยุภาพา  ผาาัานา์  า าแหนา่ง  นาักทาัพยากาบุววลช านาาญกาา  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๒-
001) คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาาับเาื่องาาาา้องทุกข์และเาื่องา้องเาียนา 
  2.  งานาาินาิตฉัยปัญหาข้อกฎหคาย  าะเบียบ  และข้อบังวับ  ท่ีเกี่ยาข้อง 
  3.   งานาพิตาาณาและา่างข้อบังวับา าบล  ท่ีเกี่ยาข้อง  (ยกเา้นาข้อบังวับงบปาะคาณาายต่าย)           

     และกาาวาบวุคาาาตสอบนห้เป็นาไปาาคข้อบังวับา าบล  (ยกเา้นาข้อบังวับงบปาะคาณฯ)    
                          และกฎหคายท่ีเกี่ยาข้อง  
  4.  กาาตัดท านาิาิกาาคา่างๆ 
  5.  งานาาาบาาคข้อเท็ตตาิงและพยานาหลักฐานาเพื่อด าเนาินาวดี 
  6.  งานาสอบสานาาาาตพิตาาณาด าเนาินากาาเกี่ยากับ  าินาิตฉัยาินาัยข้าาาชกาาและกาาา้อง  
                         ทุกข์หาืออุทธาณ์  
  7. งานากาาตัดกาาบ าาุงาักษา  กาานช้ปาะโยชนา์ตากป่าไค้  ท่ีดินา  ท่ีสาธาาณะ  ทาัพยากา   
                         ธาาคชาาิและส่ิงแาดล้อค 
  8. งานาาักษาวาาคสะอาดและเป็นาาะเบียบเาียบา้อยของ  อบา. าาคไปถึงกาาาาาตสอบ  
                         และตัดาะเบียบสังวค 

9. งานาาักษาวาาคปลอดภัยสถานาท่ีาาชกาา  วุ้ควาองดูแลาักษาทาัพย์สินาอันาเป็นาสาธาาณะ
สคบัาิของแผ่นาดินา 

  10. งานาาิเวาาะห์พิตาาณาท าวาาคเห็นาสาุปาายงานา เสนาอแนาะ าาคทั้งด าเนาินากาาด้านา  
                           กฎหคาย าะเบียบเกี่ยากับกาาป้องกันาและาะงับอัววีภัย ภัยธาาคชาาิและสาธาาณะ
        ภัยอื่นาๆ  
  11. งานาเกี่ยากับาิทยุส่ือสาา 
  12. งานาศึกษาและาิเวาาะห์ข่าา เพื่อเสนาอแนาะาางแผนาโวางกาาท่ีเกี่ยากับวาาคคั่นาวง  
                            ของชาาิ และปาะสานาตังหาัด อ าเภอ นนากาาาักษาวาาคสงบเาียบา้อยและวาาคคั่นาวง 
  13. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือได้าับคอบหคาย 
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  ๔.) งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  คอบหคายนห้   
  นาายธาัชชัย  วุณศิาิ  า าแหนา่ง  หัาหนา้าฝ่ายป้องกันาฯ (นาักบาิหาางานาท่ัาไป าะดับา้นา) (เลขท่ีา าแหนา่ง 
๔๗-๓-0๑-๒๑๐๑-00๒)เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาายาักชัย  คณีาาาณ า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานา
ป้องกันาฯ , นาายบุญสค  แก่นานาาว า  า าแหนา่ง  พนาักงานาขับาถยนาา์ , นาายตักาินา  อาตพาค า าแหนา่ง พนาักงานา
ดับเพลิง(ปาะต าาถบาาทุกนา้ า) เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  าะงับอัววีภัยท่ีเกิดขึ้นาโดยาาดเา็าคินห้ลุกลาคออกไปลดอันาาาายและวาาคเสียหายท่ี  
                          เกิดเพลิงไหค้ 

2.  บาาเทาอันาาาายตากอุทกภัย  าาาภัย  กาาอพยพผู้ปาะสบภัยและทาัพย์สินา 
3.  ช่ายเหลือสงเวาาะห์ผู้ปาะสบภัย  กาาฟื้นาฟูบูาณะส่ิงช าาุดเสียหายนห้วืนาสภาพเดิค 

าาคแผนาท่ีเทศบาลได้ก าหนาดไา้  เป็นาา้นา  
4.  ปฏิบัาิหนา้าท่ีอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาท่ีได้าับคอบหคาย  

  ๕.) งำนกำรเกษตร  คอบหคายนห้   
  นาายปฏิกาา  เช้ือทอง  า าแหนา่ง าองปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับา้นา)  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒) เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาายภัทาาิทย์  นาันาโท  
า าแหนา่ง  ผู้ช่ายนาักาิชากาาเกษาา เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1. ด าเนาินากาาเกี่ยากับกาาส่งเสาิคกาาเกษาา  กาาฝึกอบาคเกษาากา  กลุ่คอาชีพแนาะนา า
     ส่งเสาิค กาาผลิา  กาาาลาด  กาาต าหนา่าย  กาาแปาาูป  กาาบาาตุหีบห่อ าาคท้ังกาาตัด
     าางาะบบกาาปลูกพืช  และเล้ียงสัาา์  กาาแบ่งโซนานาิ่ง  กาาปลูกพืช โวางกาาเศาษฐกิต
     เพียงพอ  กาาช่ายเหลือเกษาากาผู้ปาะสบภัยธาาคชาาิ  าาคทั้งกาา  ส่งเสาิคกาานช้ 
     เทวโนาโลยีท่ีเหคาะสค เพื่อลดา้นาทุนากาาผลิา  ส่งเสาิคภูคิปัญญาท้องถิ่นา 
  2. ด าเนาินากาาเกี่ยากับ  กาาส่งเสาิคกาาปศุสัาา์  วาบวุคโาวาะบาด  ฝึกอบาคนห้วาาคาู้ 
                        กาาส่งเสาิคกาาแนาะนา า  เพื่อลดา้นาทุนากาาเล้ียงสัาา์และเพิ่คผลผลิา 
  3. ปฏิบัาิงานาา่าคกับหาือสนาับสนาุนากาาปฏิบัาิงานาของหนา่ายงานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องท่ีได้าับ 
      คอบหคาย 

 
    2.  กองคลัง 
  คีหนา้าท่ีาับผิดชอบเกี่ยากับกาานช้ต่าย  กาาาับ  กาานา าส่งเงินา  กาาเก็บาักษาเงินาและเอกสาา
ทางกาาเงินา  กาาาาาตสอบนบส าวัญฎีกางานาเกี่ยากับเงินาเดือนา  ว่าต้าง  ว่าาอบแทนา  เงินาบ าเหนา็ตบ านาาญ     
เงินาอื่นาๆ  งานาเกี่ยากับกาาตัดท างบปาะคาณฐานาะทางกาาเงินา  กาาตัดสาาเงินาา่างๆ  กาาตัดท าบัญชีทุกปาะเภท  
ทะเบียนาวุคาายได้และาายต่ายา่างๆ  กาาวาบวุคกาาเบิกต่ายเงินา  งานาท างบทดลองปาะต าเดือนา/ปาะต าปี    
งานาเกี่ยากับกาาพัสดุขององว์กาาบาิหาาส่านาา าบล  งานาตัดเก็บาายได้  และงานาอื่นาๆ  ท่ีเกี่ยาข้องและท่ีได้าับ
คอบหคาย 

กองวลัง  องว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห  คีบุวลากาท้ังส้ินา  ๖  วนา   
คีพนาักงานาส่านาา าบล  ๒  วนา  พนาักงานาต้าง  ๔  วนา  ปฏิบัาิหนา้าท่ี  ดังา่อไปนาี้ 

  ๑.) งำนกำรเงินและบัญชี  คอบหคายนห้   
  นาายปฏิกาา  เช้ือทอง  า าแหนา่ง าองปลัดองว์กาาบาิหาาส่านาา าบล (นาักบาิหาางานาท้องถิ่นา  
าะดับา้นา)  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๐-๑๑๐๑-00๒) าักษาาาชกาาแทนา ผู้อ านาายกาากองวลัง  เป็นาหัาหนา้างานา     
ผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางสาาพัณณิาา  ศาีเสนา  า าแหนา่ง  นาักาิชากาาพัสดุปฏิบัาิกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-๐๔-๓๒0
๔-001) นาางสาาสายฝนา  แสนาพล า าแหนา่ง  เต้าพนาักงานากาาเงินาและบัญชีช านาาญงานา  (เลขท่ีา าแหนา่ง  ๔๗-๓-๐๔-
4201-001) นาางสาาตันาติาา  โา๊ะสิงห์  า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาพัสดุ ,นาางสาาเกศาาภาณ์ ทองสุทธิ์ 
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า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานากาาวลัง และนาางสาาธิดาาัานา์ เทียคว า า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา เป็นาผู้ช่าย 
คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ   
  1.  งานากาาตัดซื้อตัดต้าง   
  2.  งานากาาซ่อคและบ าาุงาักษา 
  3.  งานากาาตัดท าทะเบียนาพัสดุ  กาาาาาตสอบและกาาต าหนา่ายพัสดุ 
  4.  งานาาาาตสอบกาาเบิกต่ายเงินาทุกปาะเภท 
  5.  งานาวาบวุคและและตัดท าทะเบียนางบปาะคาณาายต่าย 
  6.  งานากาาต่ายเงินาและาาาตสอบหลักฐานานบส าวัญวู่ต่าย 
  7.  งานาตัดท าบัญชีและทะเบียนาท่ีเกี่ยาข้องทุกปาะเภท 
  8.  งานาตัดท าาายงานาปาะต าาันา  ปาะต าเดือนา  ปาะต าปี  และาายงานาอื่นาๆ 
  9.  งานาอื่นาๆ ท่ีเกี่ยาข้องหาือได้าับคอบหคายคีอ านาาตหนา้าท่ีเกี่ยากับกาาเงินาและบัญชี 

  ๒.) งำนพัฒนำรำยได้  คอบหคายนห้   

  นาายทองวูณ  สิคคี  า าแหนา่ง  นาักตัดกาางานาท่ัาไปช านาาญกาา  (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-0๑-๓๑๐๑-
001) และนาางสาาอภิาดี  อ าาุง า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานากาาตัดท าแผนาท่ีภาษี 
  2.  งานาาางแผนากาาตัดเก็บาายได้และกาาแก้ไขปัญหาอุปสาาวนนากาาตัดเก็บาายได้ 
  3.  งานาปาะชาสัคพันาธ์เกี่ยากับกาายื่นาแบบแสดงาายกาาทาัพย์สินาเพื่อช าาะภาษีอากา 
  4.  งานาปาะเคินาและแต้งผลกาาปาะเคินาว่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
  5.  งานาตัดเก็บและช าาะาายได้ตากภาษีอากา  ว่าธาาคเนาียคและาายได้อื่นาๆ 
  6.  งานาเก็บาักษาและเบิกต่ายแบบพิคพ์า่างๆ 
  7.  งานาด าเนาินากาาเกี่ยากับกาาพิตาณาอุทธาณ์ภาษี 
  8.  งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือาาคท่ีได้าับคอบหคาย 

  ๓.) งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  คอบหคายนห้   
  นาางสาาพัณณิาา  ศาีเสนา  า าแหนา่ง นาักาิชากาาพัสดุปฏิบัาิกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-๐๔-๓๒0๔-
001)  และนาางสาาตันาติาา โา๊ะสิงห์ า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาพัสดุ เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาขออนาุคัาิาาคข้อบังวับงบปาะคาณ 
  2.  งานากาาตัดซื้อ – ตัดต้าง 
  3.  งานาซ่อคและบ าาุงาักษาทาัพย์สินา 
  4.  งานาตัดท าทะเบียนาและพัสดุ  กาาาาาตสอบ  และกาาต าหนา่ายพัสดุ 
  5.  งานาาาบาาคเอกสาากาาเบิกต่าย  เพื่อเสนาอหนา่ายเบิก – ต่าย 
  6.  กาาเบิกต่ายพัสดุวาุภัณฑ์ 
  7.  งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาาาคท่ีได้าับคอบหคาย 
 
  3.  กองช่ำง   
  คีหนา้าท่ีาับผิดชอบเกี่ยากับกาาส าาาตออกแบบกาาตัดท าข้อคูลด้านาาิศากาาค กาาตัดเก็บและ
ทดสอบวุณภาพาัสดุ ออกแบบและเขียนาแบบ กาาาาาตสอบกาาก่อสา้าง งานากาาวาบวุคอาวาาาาคาะเบียบ
กฎหคาย งานาแผนากาาปฏิบัาิงานาก่อสา้างและซ่อคบ าาุง กาาวาบวุคกาาก่อสา้างและซ่อคบ าาุง และงานาอื่นาท่ี
เกี่ยาข้องและได้าับคอบหคาย 
 



-/กองช่าง... 
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กองช่าง  องว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห  คีบุวลากาท้ังส้ินา  5  วนา   
คีพนาักงานาส่านาา าบล  ๑  วนา  พนาักงานาต้าง  4  วนา  ปฏิบัาิหนา้าท่ี  ดังา่อไปนาี้ 

  ๑.) งำนก่อสร้ำง  คอบหคายนห้   
  นาายณัฐาัาา ตันาทา์ทางสา่าง า าแหนา่ง นาายช่างโยธาปฏิบัาิงานา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) าักษาาาชกาาแทนา ผู้อ านาายกาากองช่าง เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางสาาตาาุณี กุณางษ์  
า าแหนา่ง ผู้ช่ายช่างโยธา และนาายภูาิปาะเาศนา์ เนาาากาาค  า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาตัดเก็บาายได้ เป็นาผู้ช่าย 
คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  งานาส าาาตข้อคูลเพื่อออกแบบก่อสา้าง 
  2.  งานาาางโวางกาาและก่อสา้าง 
  3.  งานาวาบวุคกาาก่อสา้างอาวาา  ถนานา  สะพานา  ทางเท้า  และส่ิงาิดา้ังอื่นาๆ 
  4.  งานาปาะคาณาาวาว่าก่อสา้าง 
  5.  งานาสาธาาณูปโภว 
  6.  งานากาาาักษาวาาคสะอาด 
  7.  งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาาาคท่ีได้าับคอบหคาย   
  ๒.) งำนออกแบบและควบคุมอำคำร  คอบหคายนห้  
   นาายณัฐาัาา  ตันาทา์ทางสา่าง  า าแหนา่ง  นาายช่างโยธาปฏิบัาิงานา (เลขท่ีา าแหนา่ง  ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) าักษาาาชกาาแทนา ผู้อ านาายกาากองช่าง เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางสาาตาาุณี        
กุณางษ์  า าแหนา่ง ผู้ช่ายช่างโยธา นาายอภินาันาท์  าันาตันาทา์ า าแหนา่ง ผู้ช่ายช่างเขียนาแบบ เป็นาผู้ช่าย คีหนา้าท่ี
เกี่ยากับ 
  1.  กาาตัดท าผังเคืองาาค 
  2.  กาาวาบวุคแนาาเขาถนานา  ทางสาธาาณะและท่ีดินาสาธาาณปาะโยชนา์ 
  3.  งานาออกแบบ  เขียนาแบบ 
  4.  งานาวาบวุคดูแลอาวาาสถานาท่ีและาาาตสอบแบบแปลนากาาขออนาุญาาปลูกสา้างอาวาา 
  5.  งานาอนาุาักษ์ส่ิงแาดล้อคทางบก  ทางนา้ า 
  6.  งานาสานาสาธาาณะ 
  7.  งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาาาคท่ีได้าับคอบหคาย  
  ๓.) งำนประสำนสำธำรณูปโภค  คอบหคายนห้   
  นาายณัฐาัาา  ตันาทา์ทางสา่าง า าแหนา่ง นาายช่างโยธาปฏิบัาิงานา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-๐๕-
๔๗๐๑-001) าักษาาาชกาาแทนา ผู้อ านาายกาากองช่าง เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาายเาืองศักดิ์  เศษโถ  
า าแหนา่ง ผู้ช่ายช่างไฟฟ้า และนาายภูาิปาะเาศนา์ เนาาากาาค  า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาตัดเก็บาายได้ เป็นาผู้ช่าย 
คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ 
  1.  ด าเนาินางานาเกี่ยากับงานาสาธาาณูปโภว 
  2.  งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาืองานาาาคท่ีได้าับคอบหคาย 
 
  ๔.  กองสวัสดิกำรสังคม 
  คีหนา้าท่ีาับผิดชอบเกี่ยากับกาาพัฒนาาชุคชนา สาัสดิกาาสังวค สังวคสงเวาาะห์ กาาส่งเสาิคอาชีพ 
กิตกาาคเด็ก สาาีและผู้สูงอายุ กาาตัดาะเบียบชุคชนา  และงานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องและได้าับคอบหคาย 

กองสาัสดิกาาสังวค  องว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห  คีบุวลากาท้ังส้ินา  4  วนา   
คีพนาักงานาส่านาา าบล  2  วนา  พนาักงานาต้าง  2  วนา  ปฏิบัาิหนา้าท่ี  ดังา่อไปนาี้ 

 



-/๑.งานาสาัสดิกาา...   
-๙- 

 
  ๑.) งำนสวัสดิกำรสังคมและพัฒนำชุมชน  คอบหคายนห้   
  นาางสาายุาลักษณ์  วันาถี า าแหนา่ง ผู้อ านาายกาากองสาัสดิกาาสังวค (นาักบาิหาางานาสาัสดิกาา
สังวค าะดับา้นา) (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-๑๑-๒๑๐๕-001)  เป็นาหัาหนา้างานาผู้ก ากับดูแล โดยคี นาางสาาศิาิพันาธุ์  
าิชัย า าแหนา่ง นาักพัฒนาาชุคชนาปฏิบัาิกาา (เลขท่ีา าแหนา่ง ๔๗-๓-11-3801-001) นาายณิาิชัย  วันาถี า าแหนา่ง  
ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาพัฒนาาชุคชนา  และนาางสาาสุตินาานาา  โชาิแสง  า าแหนา่ง ผู้ช่ายเต้าพนาักงานาธุากาา  เป็นาผู้ช่าย       
คีหนา้าท่ีเกี่ยากับ   
  1.  งานาสาัสดิกาาสังวค 
  2.  งานาสุสานาและฌาปนาสถานา 
  3.  งานาพัฒนาาชุคชนา 
  4.  งานาตัดาะเบียบชุคชนา 
  5.  งานากีฬาและนาันาทนาากาา 
  6.  งานาสังวคสงเวาาะห์ 
  7.  งานาพิทักษ์สิทธิเด็กและสาาี 
  8.  งานาตัดเก็บข้อคูลพื้นาฐานา 
  9.  งานาส่งเสาิคอาชีพและข้อคูลแางงานา 
  10. งานาพัฒนาาสาาีและเยาาชนา 
  11. งานาสนาับสนาุนากิตกาาคของเด็กและสาาี 
  12. งานาสานาสาธาาณะ 
  13. งานาอื่นาท่ีเกี่ยาข้องหาือาาคท่ีได้าับคอบหคาย 

โดยนห้ผู้ท่ีได้าับคอบหคายหนา้าท่ีาาชกาาถือปฏิบัาิโดยเวา่งวาัด  อย่านห้เกิดวาาคบกพา่อง
เสียหายแก่าาชกาาได้ หากคีข้อขัดข้องหาืออุปสาาวนนากาาท างานานห้แต้งผู้บังวับบัญชานนาช้ันาา้นาก่อนา            
เพื่อด าเนาินากาาแก้ไข และาายงานานห้ผู้บังวับบัญชาช้ันาเหนาือขึ้นาไปทาาบา่อไป 

 ท้ังนาี้ า้ังแา่บัดนาี้เป็นาา้นาไป  ตนากา่าตะคีว าส่ังเปล่ียนาแปลง 

ส่ัง  ณ  าันาท่ี  1  าุลาวค  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
                                                     (นาายชนาะชาญ  ศาีปัญญา) 
                                              นาายกองว์กาาบาิหาาส่านาา าบลสาาแห 
 
 


