
 
 
 
 

     
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 

ที่   7 / 2562 
เรื่อง  กำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองปลัดองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน และส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 

********************************** 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  นักวิชาการตรวจสอบภายใน และส านักงานปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  ชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2545 ข้อ 235  ประกอบประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 2  จึงยกเลิกค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชีวานที่ 22561  ลงวันที่ 3 
มกราคม 2561  และมอบหมายหน้าที่ภายในส านักงานปลัดและนักวิชาการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 

นายมรกฎ  ประทัพวงศ์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง)  เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-00-1101-001 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำ ก ำหนดแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และล ำดับควำมส ำคัญของ
แผนประจ ำปี ให้เป็นไปตำมนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รวมทั้งก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน  

ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ด้านแผน ด้านบริหาร  ด้านงบประมาณ 
ด้านทรัพยากร ด้านบุคคล  และตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง และ
หน้าที่อื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
  

นายปริษกร  จรนิเทศ  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 20-3-00-0101-002 เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนรองจำกปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน ให้เป็นไปตำมทีป่ลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำย 
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 นางอรพินธ์  องค์สกุลชูวงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 
20-3-12-301-01  มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานการตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ในด้านงบประมาณ   
บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 

2. งานเกี่ยวกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานเอกสารทางบัญชีและการควบคุมเอกสาร 
ทางการเงิน 
 

3. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา  การจัดซื้อ 
พัสดุ การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 

4. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้และการรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการ 

5. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายละเอียดการใช้งบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพัน   
งบประมาณรายจ่ายซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ 

6. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณรายได้  รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุก 
ประเภท  

7. การจัดจัดวางระบบ ท าความเห็น และท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

8. การตรวจสอบงบประมาณ การเงิน และบัญชีของระบบประปาหมู่บ้าน 
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานหลัก โดยมีลักษณะที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่ง ท้ายค าสั่งนี้  ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 
 

  นายแพร  คู่พิมาย  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่
ต าแหน่ง  20-3-01-2101-001  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป 
1.1 ควบคุมตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ  ของ 

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 

1.2 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและ 
ลูกจ้างประจ า ซึ่งอยู่ในส่วนรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ 

1.3 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
1.4 งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนต าบล

และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
1.5 งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
1.6 ปฏิบัติงาน ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเสนอผู้บริหาร 
1.7 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และจัดท ารายงานการ

ประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 1.8  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราข้องบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
                         1.9   งานเกี่ยวกับพระราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า 

 1.10 งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

1.11  งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
1.12 งานสวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
1.13 งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล 
1.13 งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

2. งานนโยบายและแผน 
2.1  งานนโยบายผู้บริหาร 
2.2  งานจัดท าข้อมูลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.3  งานจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.4  งานงบประมาณ  
2.5  งานด้านวิชาการ 
2.6  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. งานกฎหมายและคดี 
3.1  จัดท าร่างข้อบังคับต าบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน 

ต าบล 
3.2  งานด าเนินการรับ-ด าเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
3.3  งานด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินิจของพนักงานส่วนต าบลและ 

ลูกจ้าง 
3.4  งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับต าบล ก่อนการ 
3.5  บังคับใช้ งานที่ปัญหาเกี่ยวกับทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
3.6  งานนิติกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4.1 งานอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.2 งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ 
4.3 งานกู้ภัยต่างๆ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 
4.4  งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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5.3  งานรักษาความสะอาด 
5.4  งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.5  งานควบคุมโรค 
5.6  งานบริการสาธารณสุข 

 

6. งานส่งเสริมการเกษตร  
6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
  

  7. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร
จัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ด้านแผน ด้าน
ด้านบริหาร  ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านบุคคล  และตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 
 

นางธัญชนก  สันชัย ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 20-
3-01-3103-001 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป ได้แก่  
1.1  งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์ 
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และจัดท ารายงานการ

ประชุมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตราข้องบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ได้แก่ 
2.1  งานนโยบายผู้บริหาร 
2.2 งานจัดท าข้อมูลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2.3 งานจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.4 งานงบประมาณ  
2.5 งานด้านวิชาการ 
2.6  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
3.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
3.3 งานรักษาความสะอาด 
3.4 งานควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.5 งานควบคุมโรค 
3.6 งานบริการสาธารณสุข 
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4. งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพ่ือเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ 
                 5. งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย
แผนงานและโครงกำรเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อำจเป็นนโยบำย 
แผนงำน อบต. แผนอ ำเภอ แผนงำนจังหวัด และโครงกำรระดับชำติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานหลัก โดยมีลักษณะที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ท้ายค าสั่งนี้   ภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 
 

นางกาญจนา  ยันตะพันธ์ ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง   
20-3-01-3102-01 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป ได้แก่  
1.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ซึ่งอยู่

ในส่วนรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ 
1.2 สวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

 1.3 งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน 

1.4 ปฏิบัติงาน ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเสนอผู้บริหาร 
1.5 งานเกี่ยวกับพระราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลและ

ลูกจ้างประจ า 
 1.6 งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 

1.7 งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
1.8 งานสวัสดิการองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
1.9  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนต าบล 
1.10 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานหลัก โดยมีลักษณะที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ท้ายค าสั่งนี้   ภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากบัดูแลมอบหมาย 
  นำงสำวเฉลิมพร  ด่ำนกระโทก  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ช่วยงานเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือ  
2.  ชว่ยจัดท าทะเบียนคุมการลาประจ าปีและการลาอื่นๆ 
3.  ชว่ยจัดท าฎีกาเบกิจ่ายเงินส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 
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นำยปภำณ  คู่พิมำย  พนักงำนจ้ำงทั่วไป  ต ำแหน่ง  นักกำรภำรโรง มีหน้ำทีร่ับผิดชอบดังนี้ 
1. งานเกี่ยวกับการจัดเก็บ ก าจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล และการเปิด-ปิด ส านักงาน 
2. งานเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
3. งานจัดสถานที่เพ่ือประกอบกิจกรรม งานพิธี การประชุม 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 
 

นำยนิรุตย์  เนียมกลำง  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง  คนสวน  มีหน้ำที ่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานดูแลสวนสาธารณะ  การรักษาความสะอาด   
2. งานส่งเอกสาร และตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานจัดสถานที่เพ่ือประกอบกิจกรรม งานพิธี การประชุม 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 

 

นายเชิดชัย  แฟนพิมาย พนักงานจ้างทั่วไป ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป มีหน้ำทีร่ับผิดชอบดังนี้ 
1. งานตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศส านักงาน 
2. งานจัดสถานที่เพ่ือประกอบกิจกรรม งานพิธี การประชุม 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลมอบหมาย 

 

นางสาววลัยลักษณ์  ยันตะพันธ์ ต ำแหน่ง  คนงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
1. ช่วยเหลือการจัดท าข้อมูลส ารวจรวบรวมข้อมูล และเอกสารของเกษตรกร ตามภารกิจถ่าย

โอนด้านการส่งเสริมการเกษตร   
2. ช่วยเหลือการส ารวจข้อมูลตามโครงการอนุรักษ์พันพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
3. ช่วยเหลือการส ารวจและจัดท าข้อมูลในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
   ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่   1   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562    เป็นต้นไป 
 
                          สั่ง  ณ  วันที่    4   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2562  
 
 
 

  
( นำยอำทิตย์   สนิทบุญ ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำน 
 
 


