
   

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
ที่ 238/๒๕63 

เรื่อง  มอบหมายงานและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
.................................................. 

 

   อาศัยอํานาจตามมาตรา 15 และ มาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบขอ 9 แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบล และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวันท่ี 10 มกราคม 2546 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2548 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เร่ือง
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล(แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.
2558  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2548 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ 
เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2549   

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เรียบรอย และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอ ทางราชการ จึงขอยกเลิกคําส่ัง อบต.สุขสวัสด์ิ ท่ี 425/2559  เรื่อง มอบหมายงานและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยกําหนด
แบงงาน และหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.สุขสวัสด์ิ ใหม ดังน้ี  

นายจิรายุทธ จิตรณรงค ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ (นัก
บริหารงานทองถิ่น ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 55-3-00-1101-002 มีหนาท่ี รับผิดชอบ ควบคุม การ
ปฏิบัติราชการ ประจําขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล กําหนดแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของคณะผูบริหาร ส่ังการเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและจังหวัดศรีสะเกษ 
ตลอดจนอํานาจหนาท่ี   อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว กํากับดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  

หนวยตรวจสอบภายใน 
  มอบหมายให นายสุทิน  วิจิรัมย  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง 55-3-๐๑-21๐1-๐๐๑ ปฏิบัติหนาท่ีและมีความรับผิดชอบ ดังน้ี 
  ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ในดานงบประมาณ  บัญชี  
ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมท้ัง
การควบคุมเอกสารทางการเงินดวย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐาน  การทําสัญญา การจัดซ้ือ
พัสดุ  การเบิกจาย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใชและเก็บรักษา
ยานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียดรายจายใน
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งบประมาณ  และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ  
ตรวจสอบงบประมาณรายไดรายจาย  และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  
 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล (01) 
 

  ๑. การบริหารงานภายในสํานักงานปลัด  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   ๑.๑ มอบหมายให  นายสุทิน  วิจิรัมย  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป ระดับตน)  เลขที่ตําแหนง 55-3-๐๑-21๐1-๐๐๑ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  และปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังน้ี 
    (๑) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใน
สํานักงานปลัด  และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
    (๒)  ปฏิบัติงานบริหารดานงานบริหารท่ัวไป งานเลขานุการ งาน
นโยบายและแผน ในฐานะหัวหนาหนวยงาน หัวหนาหนวยงานท่ีเปนกอง หัวหนาหนวยงานเทียบเทากอง
หรือหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารและควบคุมงานดานการบริหารท่ัวไป
และงานเลขานุการ เชน ติดตอนัดหมาย จัดงาน รับรองและงานพิธีตํ่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอ่ืนๆ การศึกษา
วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผน โครงการตาง ๆ ติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตํ่างๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตาม
คําส่ังหัวหนาสวนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และการบริหารงานหลาย
ดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานนิติการ งานประชําสัมพันธ งานทะเบียน งาน
นโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ งาน
จัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา เปนตน และ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของรวมท้ังงานราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ  
 

  ๒. การปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) ใหถือ
ปฏิบัติดังน้ี 
   กรณีหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน)ไมอยูหรือเห็นวาตนมี
ภารกิจท่ีจะตองทําอยูเปนอันมาก  อาจมอบใหพนักงานสวนตําบลในกองน้ันปฏิบัติราชการแทน  เพ่ือให
งานของราชการมีความคลองตัว สามารถใหบริการสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการไดอยางรวดเร็วลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและทําใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ท้ังน้ีผูมอบอํานาจก็ยังคงมีหนาท่ีกํากับติดตอผล
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจและใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจได  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เร่ือง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี   
   - นายอริยะเดช  สายแกว  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  เลขที่ตําแหนง 55-
3-๐๑-31๐5-๐๐๑   
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  ๓. การแบงงานและการปฏิบัติราชการภายในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  มีดังน้ี 
   ๑. งานบริหารทั่วไป 
   มอบหมายให  นายสุทิน  วิจิรัมย  ตําแหนง ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) เปนหัวหนา  โดยมีพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกตําแหนงใน
สังกัด เปนผูชวยและมีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 

1.1  งานธุรการ   
- นายศรัญย  ศรัทธา  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ เลขท่ี

ตําแหนง 55-3-๐๑-31๐1-๐๐๑ เปนหัวหนา โดยมีนางสาวสุดารัตน  บัวจันทร ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ และส.อ.ณัฐพล คุมครอง   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เปนผูชวย 

1.2  งานการเจาหนาท่ี   
- นายศรัญย  ศรัทธา  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ เลขท่ี

ตําแหนง 55-3-๐๑-31๐1-๐๐๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบ โดยมี ส.อ.ณัฐพล คุมครอง   ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ เปนผูชวย 

1.3 งานการเกษตร 
- นายชายตะวัน  โพนปลัด   ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร  มีหนาท่ี

รับผิดชอบ 
1.4 งานบันทึกขอมูล 

- ส.อ.ณัฐพล คุมครอง   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  มีหนาท่ี
รับผิดชอบ 

1.5 งานสาธารณสุข 
 - นายอริยะเดช  สายแกว  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  เลขท่ีตําแหนง 

55-3-๐๑-31๐5-๐๐๑  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  โดยมี พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปทุก
ตําแหนงในสังกัดสํานักงานปลัด เปนผูชวย 

1.6 งานอ่ืน  ๆ
- นางสาวเสง่ียม คุมครอง  ตําแหนง นักการภารโรง  
- นายอุดร  ไกแกว ตําแหนง ยาม  
- นายคําพอง ยาศรี ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  
- นายบุญเจียม คุมครอง ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  
- นายสมพร สิมมะลา  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต   

 

๒. งานนแผนและงบประมาณ 
     มอบหมายให นายสุทิน  วิจิรัมย  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด (นัก
บริหารงานท่ัวไป ระดับตน)  เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๑-21๐1-๐๐๑  เปนหัวหนางาน  โดยมี นายชาย
ตะวัน  โพนปลัด  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร เปนผูชวย 
 

๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    มอบหมายให นางเกศชฎาพร  สุทธาบุญ  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๑-38๐๑-๐๐๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
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๔. งานกฎหมายและคดี                         
    มอบหมายให นายอริยะเดช  สายแกว  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  
เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๑-3105-๐๐๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบ 
 

๕. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    มอบหมายให นายมาโนช  ทองเทพ  ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๑-4805-๐๐๑ มีหนาท่ีรับผิดชอบ  โดยมี นาย
ชายตะวัน  โพนปลัด  ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร นายคําพอง  ยาศรี  ตําแหนงคนงานท่ัวไป  นาย
บุญเจียม  คุมครอง ตําแหนงคนงานท่ัวไป เปนผูชวย  
 

๖. งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
มอบหมายให  นายศรัญย  ศรัทธา  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป

ชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๑-31๐1-๐๐๑ เปนหัวหนา โดยมีนางสาวสุดารัตน  บัวจันทร 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ และส.อ.ณัฐพล คุมครอง   ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เปน
ผูชวย โดยใหพนักงานจางท่ัวไปทุกตําแหนง ในสังกัดสํานักงานปลัดจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณตาง  ๆ
 
 

กองคลงั (04) 
  ๑. การบริหารงานภายกองคลัง  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   มอบหมายให  นางสุกัญญา  รัตนรัก  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 55-3-๐๔-2๑๐2-๐๐๑  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  และปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังน้ี 
   (๑) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใน กองคลัง  
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
   (๒) ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุม มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางดานการบริหารงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและ
บัญชี งานการจัดเก็บรายได งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งาน
การจัดการ เงินกู งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจาย ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนํา การทําความเห็นและสรุปรายงาน ดําเนินการเก่ียวกับการ
อนุญาตท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
   ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยัง
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณารางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให
คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย 
 

  ๒. การปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   กรณีผูอํานวยการกองคลังไมอยูหรือเห็นวาตนมีภารกิจท่ีจะตองทําอยูเปน      
อันมาก  อาจมอบใหพนักงานสวนตําบลในกองน้ันปฏิบัติราชการแทน  เพ่ือใหงานของราชการมีความ    
คลองตัว สามารถใหบริการสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการไดอยางรวดเร็วลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน



๕ 
 

และทําใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ท้ังน้ีผูมอบอํานาจก็ยังคงมีหนาท่ีกํากับติดตอผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจและใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได  ใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี 
   - นางราตรี  เงินดี  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เลขที่
ตําแหนง 55-3-๐๔-๓2๐1-๐๐๑   
 

  ๓. การแบงงานและการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง  ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 

   ๑. งานควบคุมงบประมาณ 
    มอบหมายให นางสุกัญญา  รัตนรัก  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-2๑๐2-๐๐๑ เปนผูรับผิดชอบ  โดยมี      
นางราตรี  เงินดี  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-๓2๐1-๐๐๑  
เปนผูชวย   

๒. งานการเงินและบัญช ี
    มอบหมายให  โดยมี นางราตรี  เงินดี  ตําแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-๓2๐1-๐๐๑ เปนผูรับผิดชอบ  

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    มอบหมายให นางสุกัญญา  รัตนรัก  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-2๑๐2-๐๐๑ เปนหัวหนา  โดยมี นางราตรี  
เงินดี  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-๓2๐1-๐๐๑ และนาย
บรรพต  เท่ียงธรรม  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได เปนผูรับผิดชอบ  
 

4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    มอบหมายให นายวีระพงษ  ทองมา ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุชํานาญ
การ เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๔-๓204-๐๐๑  เปนผูรับผิดชอบ  

 

กองชาง  (05) 
  ๑. การบริหารงานภายในกองชาง  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   มอบหมายให  นายวิจิตร  นรสิงห  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง ระดับตน) เลขที่ตําแหนง 55-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 
   (๑) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในกองชาง
และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองชาง 
   (๒) ปฏิบัติงานทางดานบริหารงานชาง ในฐานะหัวหนาหนวยงานหัวหนา
หนวยงานท่ีเปนกองหรือสวน หัวหนาหนวยงานเทียบเทากองหรือสวน หัวหนาหนวยงานท่ีสูงกวากอง หรือ
หัวหนาหนวยงาน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารควบคุมใหคําปรึกษาและตรวจสอบงานดาน
ชางตํ่างๆ เชนงานชางโยธา งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ งานสวนสาธารณะ งานชางกอสราง 
งานชางสํารวจ งานชางรังวัด งานชางเขียนแบบ งานชางเทคนิคงานชางโลหะ งานชางเคร่ืองยนต งานชาง
เคร่ืองกล เปนตน นอกจากน้ันยังตองวางแผน ออกแบบและควบคุมงานสถาปตยกรรม งานวิศวกรรมและ



๖ 
 

งานกอสรางตํ่างๆ ซ่ึงตําแหนงตํ่างๆ เหลาน้ี มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาชาง 
วิชาการทางวิศวกรรมและสถาปตยกรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ 
  ๒. การปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการกองชาง ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   กรณีผู อํานวยการกองชางไมอยูหรือเห็นวาตนมีภารกิจท่ีจะตองทําอยู            
เปนอันมาก  อาจมอบใหพนักงานสวนตําบลในกองน้ันปฏิบัติราชการแทน  เพ่ือใหงานของราชการมีความ
คลองตัว สามารถใหบริการสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการไดอยางรวดเร็วลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และทําใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ท้ังน้ีผูมอบอํานาจก็ยังคงมีหนาท่ีกํากับติดตอผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจและใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได  ใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี 
   - นายศรชัย  ศรีโสดา  ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เลขที่ตําแหนง 
55-3-๐๕-4701-๐๐๑   
 

  ๓. การแบงงานและการปฏิบัติราชการภายในกองชาง  ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 

   ๑. งานกอสราง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
    มอบหมายให นายวิจิตร  นรสิงห  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑  เปนหัวหนา โดยมี นายศรชัย  ศรีโสดา  
ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-4701-๐๐๑  เปนผูรับผิดชอบ 
 

2. งานผังเมือง 
    มอบหมายให นายวิจิตร  นรสิงห  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง   
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑  เปนหัวหนา โดยมี นายศรชัย ศรี
โสดา  ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-4701-๐๐๑  เปนผูชวย   

๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
    มอบหมายให นายวิจิตร  นรสิงห  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง ระดับตน) เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-2๑๐3-๐๐๑  เปนหัวหนา  โดยมี นายศรชัย ศรีโสดา  
ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เลขท่ีตําแหนง 55-3-๐๕-4701-๐๐๑ นายสุบิน  รุงแสง  ตําแหนง 
ผูชวยเจาพนักงานประปา เปนผูชวย   
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (08) 
  ๑. การบริหารงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
   มอบหมายให  นางสาวอรภชา  รักโสภา  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  เลขที่ตําแหนง 55-3-00-1101-001  
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ี ดังน้ี 
    (๑) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(๒) ปฏิบัติงานในกอง สํานักการศึกษาหรือในสวนราชการอ่ืนท่ี 
กฎหมายกําหนดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน
บุคคล การบริหาร การเงินและงบประมาณ การประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ



๗ 
 

ประเมินผล ตลอดจนการพัฒนา กิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหนาสวน
ราชการหรือผูชวยหัวหนาสวนราชการ ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในตําแหนงหัวหนา
กอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานัก
การศึกษา  

๒. การปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหถือ
ปฏิบัติดังน้ี 
   กรณีผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไมอยูหรือเห็นวาตนมี
ภารกิจท่ีจะตองทําอยูเปนอันมาก  อาจมอบใหพนักงานสวนตําบลในกองน้ันปฏิบัติราชการแทน  เพ่ือให
งานของราชการมีความคลองตัว สามารถใหบริการสนองตอบตอประชาชนผูใชบริการไดอยางรวดเร็วลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและทําใหงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ท้ังน้ีผูมอบอํานาจก็ยังคงมีหนาท่ีกํากับติดตอผล
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจและใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจได  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ  เร่ือง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี 
   - นางกัญชลิกา  วิจิรัมย  ตําแหนง ครูชํานาญการ เลขที่ตําแหนง 55-308-
6600-548 

  ๓. การแบงงานและการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 
 

   ๑. งานบริหารการศึกษา 
    มอบหมายให นางสาวอรภชา  รักโสภา  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  เลขท่ีตําแหนง 55-3-00-1101-001  เปน
ผูรับผิดชอบ  โดยมี นางกัญชลิกา  วิจิรัมย  ตําแหนง ครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-308-6600-
548   และนางสมยงค  คุมครอง  ตําแหนง ครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-308-6600-549 เปน
ผูชวย 

๒. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    มอบหมายให นางสาวอรภชา  รักโสภา  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  เลขท่ีตําแหนง 55-3-00-1101-001   เปน
หัวหนา  โดยมี นางกัญชลิกา  วิจิรัมย  ตําแหนง ครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-308-6600-548   
และนางสมยงค  คุมครอง  ตําแหนง ครูชํานาญการ เลขท่ีตําแหนง 55-308-6600-549  และนางสาว
นวลนภา  ยาศรี ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานศูนยเยาวชน เปนผูชวย  
 

  ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ  ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการ คําส่ังโดยเครงครัด  อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได  
หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบโดยทันที 
 

   ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 15 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563  เปนตนไป 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี 10 เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕63   
 

            (นายภูรติ  อภิรักษวรการ) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 


