
 

  
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
ที ่  174 /๒๕65 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
 ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง ที่ 431/2563 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2563 

เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง  
และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง ที่ 112/2564 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564 เรื่อง แก้ไขกำร
แบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเฉพำะงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันของ      
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง ซึ่งกำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน
เนื่องจำกพนักงำนส่วนต ำบลมีกำรโอนย้ำย ลำออก และบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประกอบกับมีกำรก ำหนดโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองเมืองเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงกำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและกิจกำรอันเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อ 9 และแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) เพ่ือให้
กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม เรียบร้อย และชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองจึงขอยกเลิกค ำสั่งที่ 431/2563 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2563 เรื่อง  กำรแบ่งงำน
และกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง และค ำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง ที่ 112/2564 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2564 เรื่อง  แก้ไขกำรแบ่งงำนและกำร
มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเฉพำะงำนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองเมือง และขอก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง       
ตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำงทั่วไป ตำมก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองใหม ่
ดังนี้ 

 

 1. การบริหารกิจการและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้  
  1.1. นายบุญทัน  พลานชัย ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีอ ำนำจ
หน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   - ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพัฒนำ
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
   - สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง
   - แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองและเลขำนุกำร
     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
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   - วำงระเบียบเพ่ือให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองเป็นไปด้วยควำม
     เรียบร้อย 
   - รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
   - ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
     ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖2 และกฎหมำย
     อ่ืนก ำหนด 
   - ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
     คลองเมืองตำมกฎหมำย 
   - เป็นผู้บังคับบัญชำของพนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำร        
     ส่วนต ำบลคลองเมือง 
  1.2. นายทองไพร  โชติชุม ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง        
มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ กำรสั่งหรือปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่งมอบอ ำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนในกองช่ำง และนายบุญโฮม  คุณสาร ต าแหน่ง       
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ กำรสั่งหรือปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่ง
มอบอ ำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนใน
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  1.3. นายปรีชา  กระจ่างโพธิ์  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง            
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับกลำง) เลขที่ต ำแหน่ง 2๐-3-๐0-1101-๐๐๑ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   - เป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
     พนักงำนจ้ำงทั่วไป  รองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง   
   - รับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง  
     ให้เป็นไปตำมนโยบำยและอ ำนำจหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยก
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมืองก ำหนดไว้ 
  1.4. นางสาวสมลักษณ์   เจริญรัมย์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      
คลองเมือง (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 2๐-3-๐0-1101-๐๐2 มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
   - ช่วยเหลือปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง ควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำร          
     ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
   - รับผิดชอบและปฏิบัติงำนตำมทีป่ลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
    มอบหมำย 

 2. ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
     มอบหมำยให้ นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-๐๑-2101-๐๐๑ เป็นผู้ก ำกับดูแลรำชกำรและให้มีผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้ 
  2.1. งานบริหารงานทั่วไป 
   2.1.1. มอบหมำยให้ นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด เลขที่
ต ำแหน่ง 20-3-๐๑-2101-๐๐๑ โดยมี นำงสำวปิติยำพร  เกรัมย์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3101-001 และมี นำยสุริยัน ศรีเตชะ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-4101-001 เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนสำรบรรณ 
    - งำนควบคุมภำยใน 
    - งำนอ ำนวยกำรและข้อมูลข่ำวสำร 
           - งำนเลือกตั้ง 
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    - งำนควบคุมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
    - งำนกิจกำรสภำ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
   1. นำงสำวปิติยำพร  เกรัมย์ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร  
   2. นำยสุริยัน  ศรีเตชะ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน 
  2.2. งานการเจ้าหน้าที่ 
   2.2.1. มอบหมำยให้ นำงสำวมัณฑกำ  ธนบัตร ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-๐๑-3102-๐๐๑ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
    - งำนส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร 
    - งำนวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
    - งำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    - งำนสิทธิและสวัสดิกำร  
    - งำนสรรหำและเลือกสรร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    ในกรณีที่ นำงสำวมัณฑกำ  ธนบัตร ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
     1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
  2.3. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   2.3.1. มอบหมำยให้ นำยจิรำยุทธ  นำมศิริพงศ์พันธุ์ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผน ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 2๐-3-๐1-3103-๐๐๑ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนนโยบำยและแผนพัฒนำ 
    - งำนวิชำกำร 
     - งำนข้อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
    - งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งำนงบประมำณ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำยจิรำยุทธ  นำมศิริพงศ์พันธุ์ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ปฏิบัติกำร ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
     1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
  2.4. งานนิติการ 
   2.4.1. มอบหมำยให้ นำยทวีวัฒน์  ยุรศักดิ์พงศ์  ต ำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติกำร เลขที่
ต ำแหน่ง 2๐-3-๐1-3105-๐๐๑  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                
    - งำนกฎหมำยและนิติกรรม 
    - งำนด ำเนินกำรทำงคดีและศำลปกครอง 
    - งำนร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งำนระเบียบกำรคลัง 
    - งำนข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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   ในกรณีที่ นำยทวีวัฒน์  ยุรศักดิ์พงศ์  ต ำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
   1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
  2.5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.5.1. มอบหมำยให้ นำยสุรศักดิ์ พลำนชัย  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-4805-001  โดยมี นำยเสริมสุข  พลำนชัย  
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนอ ำนวยกำร 
    - งำนป้องกัน 
    - งำนช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
    - งำนกู้ภัย 
    - งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
    - งำนสนับสนุนและบริกำร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำยสุรศักดิ์  พลำนชัย ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำ           
สำธำรณภัย ช ำนำญงำน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำยเสริมสุข  พลำนชัย  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ 
  2.6. งานส่งเสริมสาธารณสุข 
   2.6.1.  มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
    - งำนควบคุมมำตรฐำนอำหำรและน้ ำ 
    - งำนสุขำภิบำลในสถำนประกอบกำร 
    - งำนสุขำภิบำลชุมชน 
    - งำนชีวอนำมัย 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร      
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

2.7. งานส่งเสริมสุขภาพ 
   2.7.1. มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนสุขศึกษำ 

- งำนอนำมัยชุมชน 
    - งำนคุ้มครองผู้บริโภค     
    - งำนป้องกันยำเสพติดและบ ำบัดกำรติดสำรเสพติด    
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร      
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
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   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
  2.8. งานรักษาความสะอาด 
   2.8.1. มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - ควบคุมสิ่งปฏิกูล 
    - งำนรักษำควำมสะอำดและขนถ่ำยสิ่งปฏิกูล 
    - งำนบริกำรและพัฒนำระบบจัดกำรมูลฝอยและน้ ำเสีย 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร      
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
  2.9. งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
   2.9.1. มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
    - งำนเฝ้ำระวังและควบคุมมลพิษ 
    - งำนศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    - งำนบริกำรข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร      
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
  2.10. งานป้องกันและควบคุมโรค 
   2.10.1. มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
    - งำนระบำดวิทยำ 
    - งำนโรคติดต่อและสัตว์น ำโรค 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
  2.11. งานบริการสาธารณสุข 
   2.11.1. มอบหมำยให้ นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3601-001 และโดยมี นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนรักษำและพยำบำล 
    - งำนชันสูตรและสำธำรณสุข 
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    - งำนเภสัชกรรม 
    - งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงวนิดำ  อินทร์วิเศษ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติกำร      
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไดใ้ห้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวณัฐวดี  นุ่นปิ่นปักษ์ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
  2.12. งานพัฒนาชุมชน 
   2.12.1. มอบหมำยให้ นำงพัชรี  ลำภเจริญ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3801-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้                                       
    - งำนพัฒนำชุมชน 
          - งำนจัดระเบียบชุมชน 
          - งำนฝึกอบรมและเผยแผ่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชน 
          - งำนบริกำรข้อมูลสถิติและช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงพัชรี  ลำภเจริญ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น)    
  2.13. งานสังคมสงเคราะห์ 
   2.13.1. มอบหมำยให้ นำงพัชรี  ลำภเจริญ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3801-001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนสวัสดิกำรสังคม 
          - งำนสังคมสงเครำะห์ 
         - งำนกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ 
          - งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงพัชรี  ลำภเจริญ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
  2.14. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   2.14.1. มอบหมำยให้ นำงพัชรี  ลำภเจริญ  ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3801-001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนส่งเสริมอำชีพและข้อมูลแรงงำน 
           - งำนพัฒนำสตรีและเยำวชน 
          - งำนสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงพัชรี  ลำภเจริญ ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน ช ำนำญกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงพรชนก  สุระศร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) 
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  2.15. งานส่งเสริมการเกษตร 
   2.15.1. มอบหมำยให้ นำงสำวรัชนีกร  จบพรมรำช  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร 
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-๐๑-3401-๐๐๑ โดยมี นำงสำววิภำดำ  เพ็ชรพักดี ต ำแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้ำพนักงำนเกษตร เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนวิชำกำรเกษตรและเทคโนโลยี 
          - งำนสงเสริมปรับปรุงขยำยพันธุ์พืช 
          - งำนป้องกันและรักษำโรคและศัตรูพืช 
          - งำนเพำะช ำ 
          - งำนส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงสำวรัชนีกร  จบพรมรำช  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร ปฏิบัติกำร     
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำววิภำดำ  เพ็ชรพักด ี ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนเกษตร     
  2.16. งานส่งเสริมปศุสัตว ์
   2.16.1. มอบหมำยให้ นำงสำวรัชนีกร  จบพรมรำช ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร 
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-๐๑-3401-๐๐๑ โดยมี นำงสำววิภำดำ  เพ็ชรพักดี ต ำแหน่ง ผู้ช่วย          
เจ้ำพนักงำนเกษตร เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนวิชำกำรปศุสัตว์และเทคโนโลยี 
          - งำนส่งเสริมปรับปรุงขยำยพันธุ์สัตว ์
          - งำนป้องกันรักษำโรคสัตว์ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงสำวรัชนีกร  จบพรมรำช ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร ปฏิบัติกำร     
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำววิภำดำ  เพ็ชรพักดี  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนเกษตร   
  2.17. งานบริการทั่วไป 
   2.17.1. มอบหมำยให้ นำยบุญทัน สุทธิสน  ต ำแหน่ง ยำม (ลูกจ้ำงประจ ำ) มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - อยู่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร   
    - ดูแลทรัพย์สินของรำชกำร   
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.2. มอบหมำยให้ นำงสำวสุกัญญำ  เกตุรุ่งเรือง  ต ำแหน่ง คนงำน มีหน้ำที่ดังนี ้
    - ท ำควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน ห้องประชุม ห้องครัว 
    - ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 
    - ให้บริกำรแก่ผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบล และผู้มำติดต่อรำชกำร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.3. มอบหมำยให้ นำยฉะรนิ  ลำภเจริญ  ต ำแหน่ง คนงำน มีหน้ำที่ดังนี ้
    - ท ำควำมสะอำดบริเวณรอบส ำนักงำน 
    - ตัดหญ้ำ ตัดต้นไม้ 
    - ตัดแต่งต้นไม ้
    - งำนเดินหนังสือรำชกำรภำยในส ำนักงำนและนอกสถำนที่ 
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    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.4. มอบหมำยให้ นำยภูวนำท  จันทีนอก  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์        
มีหน้ำที่ดังนี ้
    - ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กธ 9536  
      นครรำชสีมำ 
    - ดูแล บ ำรุงรักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กธ 9536 นครรำชสีมำ  ให้
      อยู่ในสภำพพร้อมใช้เพื่อปฏิบัติงำน 
    - จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน กธ 9536 นครรำชสีมำ  
      ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - จัดท ำบันทึกกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน กธ 9536  
      นครรำชสีมำ  ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.5. มอบหมำยให้ นำยอุดม  ปะโมทำติ  ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่
ดังนี้ 
    - ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน งฉ 2923  
      นครรำชสีมำ 
    - ดูแล บ ำรุงรักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน งฉ 2923 นครรำชสีมำ  ให้
      อยู่ในสภำพพร้อมใช้เพื่อปฏิบัติงำน 
    - จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน งฉ 2923 นครรำชสีมำ  
      ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - จัดท ำบันทึกกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน งฉ 2923  
      นครรำชสีมำ ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.6. มอบหมำยให้ นำยเสริมสุข  พลำนชัย ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ  
มีหน้ำที่ดังนี ้
    - ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน ผว 5732  
      นครรำชสีมำ และ ยน 1470 นครรำชสีมำ 
    - ดูแล บ ำรุงรักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผว 5732 นครรำชสีมำ และ 
      ยน 1470 นครรำชสีมำ  ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้เพื่อปฏิบัติงำน 
    - จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผว 5732 นครรำชสีมำ 
      และ ยน 1470 นครรำชสีมำ ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - จัดท ำบันทึกกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์หมำยเลขทะเบียน ผว 5732  
      นครรำชสีมำ และ ยน 1470 นครรำชสีมำ ตำมระเบียบที่ก ำหนด 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   2.17.7. มอบหมำยให้ นำยศรำวุฒิ  พุทไธสง ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่
ดังนี้ 
                                          - ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถกู้ชีพ หมำยเลขทะเบียน งต 754  
       นครรำชสีมำ และ นค 7260 นครรำชสีมำ 

- ดูแล บ ำรุงรักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบียน งต 754 นครรำชสีมำ และ 
นค 7260 นครรำชสีมำ ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้เพื่อปฏิบัติงำน 
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    - จัดท ำบันทึกกำรใช้รถยนต์หมำยเลขทะเบียน งต 754 นครรำชสีมำ และ 
      นค 7260 นครรำชสีมำ ตำมระเบียบที่ก ำหนด 

- จั ดท ำบันทึ กกำรซ่อมบ ำรุ งรถยนต์หมำยเลขทะเบียน งต 754 
นครรำชสีมำ และ นค 7260 นครรำชสีมำ ตำมระเบียบที่ก ำหนด 

    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   โดยให้ทุกงำน ด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำร
ท ำงำน ให้แจ้งให้หัวหน้ำส ำนักปลัดทรำบในขั้นตอนก่อนเพ่ือท ำกำรแก้ไข และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้น
เหนือขึ้นไป ทรำบต่อไป 
 

 3. กองคลัง 
     มอบหมำยให้ นำยณัฐศักย์  โกเวทวิทยำ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนกำรคลัง 
ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-2102-001 เป็นผู้ก ำกับดูแลรำชกำรและให้มีผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติ
รำชกำรดังนี ้
  3.1. งานการเงินและบัญชี   
   3.1.1 มอบหมำยให้ นำงสำววำรุณี  พูนศรี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติกำร เลขท่ีต ำแหน่ง 20-3-๐4-3201-๐๐๑ และ นำงสำวกันยรัตน์  วรรณวิจิตร ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำน เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-4201-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนงบประมำณ 
          - งำนรับ-เบิกจ่ำยเงิน 
          - งำนจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
          - งำนเก็บรักษำเงิน 
          - งำนกำรบัญชี 
          - งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย 
          - งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือนและประจ ำปี 
          - งำนบริกำรข้อมูลสถิติ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  3.2. งานพัฒนารายได้ 
   3.3.1. มอบหมำยให้ นำงสำวธัญจิรำ  ชุนปิยภักดี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บ
รำยได้ ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-3203-001 และโดยมี นำงสำวกอบกุล  สนงูเหลือม ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ 
          - งำนพัฒนำรำยได้ 
          - งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ 
          - งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้ 
          - งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่   นำงสำวธัญจิรำ  ชุนปิยภักดี  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 
ปฏิบัติกำร ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวกอบกุล  สนงูเหลือม  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
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  3.3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   3.4.1. มอบหมำยให้ นำยณัฐศักย์  โกเวทวิทยำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นัก
บ ริ ห ำ ร ง ำ น ก ำ ร ค ลั ง  ร ะ ดั บ ต้ น )  เล ข ที่ ต ำ แ ห น่ ง  2 0 -3 -0 4 -2 1 0 2 -0 0 1 แ ล ะ โ ด ย มี                                     
นำงสำวภักดีวรรณ  พรมมำแข้  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
    - งำนทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
          - งำนพัสดุ 

 งำนทะเบียนเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย   
   ในกรณีที่ นำยณัฐศักย์  โกเวทวิทยำ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำน
กำรคลัง ระดับต้น) ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวภักดีวรรณ  พรมมำแข้  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ 
   โดยให้ทุกงำน ด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมขี้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำร
ท ำงำนให้แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรกองคลังทรำบในขั้นตอนก่อนเพ่ือท ำกำรแก้ไข และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้น
เหนือขึ้นไป ทรำบต่อไป 
 

 4. กองช่าง 
           มอบหมำยให้ นำยวัชระ ค ำแดง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-05-2103-
001  เป็นผู้ก ำกับดูแลรำชกำรและให้มีผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้ 
  4.1. งานแบบแผนและก่อสร้าง 
   4.1.1. มอบหมำยให้ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และโดยมี  
นำยธิตวัน  อรุณโน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนก่อสร้ำงและบูรณะแผน 
          - งำนก่อสร้ำงและบูรณะสภำพและโครงกำรพิเศษ 
          - งำนระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทำงคมนำคม 
          - งำนบ ำรุงรักษำเครื่องจักรและยำนพำหนะ 
          - งำนประมำณรำคำก่อสร้ำงและรำคำกลำง  
          - งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง     

- งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
    ในกรณีที่ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำยธิตวัน  อรุณโน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
  4.2. งานส ารวจและออกแบบ 
   4.2.1. มอบหมำยให้ นำยวัชระ  ค ำแดง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และโดยมี  
นำยธิตวัน  อรุณโน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนสถำปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
          - งำนวิศวกรรม 
          - งำนประเมินรำคำ   
          - งำนบริกำรข้อมูลสถิติและช่วยเหลือทำงวิชำกำร 
          - งำนส ำรวจและออกแบบ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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     ในกรณีที่ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำยธิตวัน  อรุณโน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
  4.3. งานสาธารณูปโภค 
   4.3.1. มอบหมำยให้ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และโดยมี   
นำยชัยสิทธิ์  ทำนกระโทก ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  เป็นผู้ช่วยเหลือ  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนประสำธำรณูปโภคและกิจกำรประปำ 
          - งำนขนส่งและวิศวกรรมจรำจร 
          - งำนระบำยน้ ำ 
         - งำนติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และไปสัญญำณจรำจร 
          - งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง อ ำนวยกำรกองช่ำง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำยชัยสิทธิ์  ทำนกระโทก  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 
  4.4. งานผังเมือง 
   4.4.1. มอบหมำยให้ นำยวัชระ  ค ำแดง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง และโดยมี  
นำยธิตวัน  อรุณโน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนส ำรวจและแผนที่ 
          - งำนวำงผังพัฒนำเมือง 
          - งำนควบคุมอำคำร 
          - งำนจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำยวัชระ  ค ำแดง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำยธิตวัน  อรุณโน  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
   โดยให้ทุกงำน ด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำร
ท ำงำนให้แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงทรำบในขั้นตอนก่อนเพ่ือท ำกำรแก้ไข และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้น
เหนือขึ้นไป ทรำบต่อไป 
 

 5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
     มอบหมำย นำงสำวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) เลขท่ีต ำแหน่ง 20-3-00-1101-002 รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นผู้ก ำกับดูแลรำชกำรและให้มีผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติรำชกำรดังนี้ 
    5.1. งานบริหารงานการศึกษา 
   5.1.1. มอบหมำยให้ นำงสำวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-00-1101-002     
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ และโดยมี นำงยุพิน  พลำนชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-3803-001 เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนบริหำรวิชำกำร 
          - งำนศึกษำนิเทศก์ 
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          - งำนลูกเสือและยุวกำชำด 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงสำวสมลักษณ์  เจริญรัมย์  ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองเมือง (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน 
   1. นำงยุพิน  พลำนชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร 
  5.2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.2.1. มอบหมำยให้ นำงยุพิน  พลำนชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-3803-001 และโดยมี นำงสำวจุฬำลักษณ์  ภักดีนอก ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร และ นำยพงษ์พันธ์  สำดนอก ต ำแหน่ง คนงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม 
         - งำนกำรศำสนำ 
         - งำนบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น      
          - งำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่  นำงยุพิน  พลำนชัย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมล ำดับ 
   1. นำงสำวสมลักษณ์  เจริญรัมย์ ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
คลองเมือง (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 
  5.3. งานกิจการโรงเรียน 
   5.3.1. มอบหมำยให้ นำงยุพิน  พลำนชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร  
เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-3803-001 และโดยมี นำงสุนัน  เพชรนำงรอง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ     
เป็นผู้ช่วยเหลือ และ นำงสำวรวิวรรณ  สุทธิสน ต ำแหน่ง คนงำน เป็นผู้ช่วยเหลือ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
    - งำนจัดกำรศึกษำ 
          - งำนพลศึกษำ 
          - งำนส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตร 
         - งำนบริกำรและบ ำรุงสถำนศึกษำ 
        -  งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   ในกรณีที่ นำงยุพิน  พลำนชัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร ไม่อยู่หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   1. นำงสำวสมลักษณ์  เจริญรัมย์  ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
คลองเมือง (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) 
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   5.3.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
    มอบหมำยให้  
    1. นำงถิรดำ  พลำนชัย ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ต ำแหน่ง  
        203086600112   
    2. นำงจันทร์สุดำ  ทับวิเศษ ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ต ำแหน่ง 
        203086600111 
    3. นำงสำวปิยำรมณ์  โคตรสมบัติ ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ต ำแหน่ง 
        203086600110 
    4. นำงสำวอำทิติยำ  นุหนุนจันทร์ ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 เลขที่ 
        ต ำแหน่ง 203086600113 
    5. นำงสำวนันทนำ แสงแก้ว ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
    6. นำงภคพร  สำดนอก ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
   มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
    - งำนบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร 
    - งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
    - งำนวิชำกำรและกิจกำรตำมหลักสูตร 
    - งำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
    - กำรเงิน และพัสดุ 
    - วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
    - ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น 
      จัดท ำแผนงำนโครงกำร และงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์
      เด็กเล็กทุกด้ำน 
    - จัดท ำ และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
    - กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และกำร
      วัดผล ประเมินผล 
    - จัดท ำภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ
      พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกิจกำรทั่วไป และประสำนเครือข่ำย
      กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยใน และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
      - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
    - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่                                   
      พึงประสงค์ และคุณลักษณะตำมวัย 
    - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    - ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ปฏิบัติงำนวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
    - จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
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    - จัดหำ/ผลิตสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
    - จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    - ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน พัฒนำ
      ตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
    - จัดให้มีกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน รวบรวมผลงำน รำยงำนผลกำร
      ปฏิบัติงำน 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   5.3.2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระนารายณ์ 
    มอบหมำยให้ นำงสำวรำมำวดี  สมบัติดี ต ำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 1 เลขที่
ต ำแหน่ง 203086600109  และ นำงเอมอร  ค ำพิมูล ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
    - งำนบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร 
    - งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
    - งำนวิชำกำรและกิจกำรตำมหลักสูตร 
    - งำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
    - กำรเงิน และพัสดุ 
    - วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
    - ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น 
      จัดท ำแผนงำนโครงกำร และงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์
      เด็กเล็กทุกด้ำน 
    - จัดท ำ และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
    - กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และกำร
      วัดผล ประเมินผล 
    - จัดท ำภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ
      พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกิจกำรทั่วไป และประสำนเครือข่ำย
      กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยใน และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
      - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
    - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่                                   
      พึงประสงค์ และคุณลักษณะตำมวัย 
    - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    - ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ปฏิบัติงำนวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
    - จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
    - จัดหำ/ผลิตสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
    - จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
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    - ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน พัฒนำ
      ตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
    - จัดให้มีกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน รวบรวมผลงำน รำยงำนผลกำร
      ปฏิบัติงำน 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   5.3.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขามน้อย 
    มอบหมำยให้ นำงสำวรัญชิดำ  นำหนองขำม  ต ำแหน่ง ครู ช ำนำญกำร
อันดับ คศ. 2 เลขที่ต ำแหน่ง 203086600108 และ นำงจุฑำมำศ  สมน้อย ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
    - งำนบุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร 
    - งำนอำคำรสถำนที่ และสิ่งแวดล้อม 
    - งำนวิชำกำรและกิจกำรตำมหลักสูตร 
    - งำนกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
    - กำรเงิน และพัสดุ 
    - วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
    - ประเมินและจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น 
      จัดท ำแผนงำนโครงกำร และงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำศูนย์
      เด็กเล็กทุกด้ำน 
    - จัดท ำ และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
    - กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และกำร
      วัดผล ประเมินผล 
    - จัดท ำภำระงำนของบุคลำกรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชน ในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำและ
      พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในกิจกำรทั่วไป และประสำนเครือข่ำย
      กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 
    - จัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยใน และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
      - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
    - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่                                   
      พึงประสงค์ และคุณลักษณะตำมวัย 
    - ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    - ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
    - จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - ปฏิบัติงำนวิชำกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    - จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
    - จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน 
    - จัดหำ/ผลิตสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
    - จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
    - ประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน พัฒนำ
      ตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
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    - จัดให้มีกำรประเมินพัฒนำกำรผู้เรียน รวบรวมผลงำน รำยงำนผลกำร
      ปฏิบัติงำน 
    - งำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
   โดยให้ทุกงำน ด ำเนินกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย หำกมขี้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำร
ท ำงำนให้แจ้งให้ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม ทรำบในขั้นตอนก่อนเพ่ือท ำกำรแก้ไข และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป 
ทรำบต่อไป   
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  6.1. มอบหมำยให้  นำงธัญมน  แสงปรำบภัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-12-3205-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 - รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล  
   ตัวเลขหลักฐำนกำรท ำสัญญำ และเอกสำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรเงิน กำร    
   บัญชีเพ่ือให้กำรตรวจสอบด ำเนินไปอย่ำงถูกต้องและได้ผลตรงกับ    
   หลักฐำนที่เกิดข้ึนจริง  

 - ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน พัสดุ
   และทรัพย์สินรวมทั้งกำรบริหำรด้ำนอ่ืนๆ ของส่วนรำชกำร เพ่ือดูแลให้
   กำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรเป็นไปอย่ำง ประหยัด มีประสิทธิภำพ
   สูง และตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด  
 - ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
   บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และกำรบริหำรด้ำนอ่ืนๆ ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
   ตำมหลักเกณฑ์และกรอบของกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำร
   ด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมีกำรใช้    
   งบประมำณและทรัพยำกร เป็นไปอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำและตรงตำม 
   วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด  
 - ร่วมจัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจสอบ และรำยงำนกำรตรวจสอบ 
   ต่ำงๆ เพ่ือเสนอผลกำรตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้      
   ผู้บริหำรและหน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและน ำไป
   พัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  
 - ตรวจสอบกำรใช้และเก็บรักษำยำนพำหนะในหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำม
   ประหยัดและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
     - ตรวจสอบรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยและกำรก่อหนี้ผูกพัน 
       งบประมำณรำยจ่ำยรวมทั้งเงินยืมและกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร และ
       เงินนอกงบประมำณทุกประเภท เพ่ือให้เป็นไปตำม ระเบียบแบบแผนที่
       ก ำหนดไว้  
    - ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบ
      ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
      ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
    - ปฏิบัติงำนและสนับสนุนอื่นๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือสนับสนุนให้ 
      หน่วยงำน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุภำรกิจที่ก ำหนดไว้ 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  26  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 


