
 

 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว  
ที่  080/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งแก้ว  ดังนี้ 

1. นำยวชิัย  พิมพ์ทอง  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด  เลขท่ีต ำแหน่ง   73-3-01-2101-001 
เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  26   เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว  
ที่  089/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน หัวหน้ำส ำนักปลัด 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน หัวหน้าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  ดังนี้ 

2. จ.ส.ต.นวัต   ศรีสุโคตร    ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  เลขท่ีต ำแหน่ง   73-3-01-
3103-001   เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน    หัวหน้ำส ำนักปลัด 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
ที่  090/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ านวยการกองคลัง  
ดังนี้ 

3. นำยวชิัย   พิมพ์ทอง    ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด  เลขที่ต ำแหน่ง   73-3-01-2101-001   เป็นผู้
ปฏิบัติรำชกำรแทน    ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
ที่  091/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ านวยการกองช่าง  
ดังนี้ 

4. พ.จ.ต.สมนึก  ชื่นอิสรำ    ต ำแหน่ง  รองปลัด อบต.บุ่งแก้ว  เลขที่ต ำแหน่ง   73-3-00-1101-002   
เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน    ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
ที่  092/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

5. พ.จ.ต.สมนึก  ชื่นอิสรำ    ต ำแหน่ง  รองปลัด อบต.บุ่งแก้ว  เลขที่ต ำแหน่ง   73-3-00-1101-002   
เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน    ผูอ้ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   

 

 

 
 

 



 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
ที่  093/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม ดังนี้ 

6. นำยวชิัย   พิมพ์ทอง    ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด  เลขที่ต ำแหน่ง   73-3-01-2101-001   เป็นผู้
ปฏิบัติรำชกำรแทน    ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
ที่  094/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 
*********************** 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ 33 แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดอุดรธำนี ข้อ 240  และ ข้อ 248 ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนสว่นต ำบลที่เห็นสมควร สำมำรถปฏิบัติรำชกำรแทนในกรณี
ต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งอ่ืนว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  เพื่อประโยชน์ต่อ
ทำงรำชกำรสูงสุด ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว จึงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข ดังนี้ 

7. จ.อ.รัชตะ  วนำใส    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม  เลขที่ต ำแหน่ง   73-3-11-2105-
001   เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข 

  โดยให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน มีอ ำนำจหน้ำที่เสมือนผู้ที่ตนแทน และปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัดตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของทำงรำชกำรเปน็ส ำคัญ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  1   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
   (ลงชื่อ)       
    (นำยรณภูมิ  ชำภูวงศ์) 
    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

   

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 

ที่  095/2564 
เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนภำยในกองคลัง 

*********************** 
  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล   และ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(และแก้ไขเพิ่มเดิม)   พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.   ๒๕๔6 ประกอบกับประกำศ 
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลเรื่องมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรวิธีกำรบริหำรและ 
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ข้อ ๙ และหนังสือส ำนักงำน ก.จ..ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม 
๒๕๔๔ จึงมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดขอบของแต่ละต ำแหน่งเพื่อควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
นำยวิชัย  พิมพ์ทอง ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนทั่วไป  
ระดับต้น) เลขที่ต ำแหน่ง 73-๓-๐1-๒๑๐1—001   มีหน้ำที่พิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ ท ำควำมเห็น เสนอแนะ 
และด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนกำรคลังที่ต้องใช้ควำมช ำนำญ  โดยตรวจสอบกำรจัดกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำน
กำรคลังหลำยด้ำนเช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี งำนกำรจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมข้อมูลสถิติและ
วิเครำะห์งบประมำณงำนพัสดุ งำนธุรกำร งำนจัดกำรเงินกู้ งำนจัดระบบงำน งำนบุคคล งำนตรวจสอบรับรองควำม
ถูกต้องเก่ียวกับกำรเบิกจ่ำย งำนรับรองสิทธิกำรเบิกเงินงบประมำณ กำรควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย กำร
เก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค ำและหลักฐำนแทนตัวเงิน พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินต่ำง ๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
สรุปเหตุผลกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ พิจำรณำวินิจฉัยผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะต้องวำงแผนงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่สังกัดหน่วยกรคลังปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนควบคุมกำรตรวจสอบและ
ประเมินผล ท ำรำยงำนประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับรำยได้
รำยจ่ำยจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวิเครำะห์กำรประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย ก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำน
เพื่อให้เกิดกำรช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ตรวจสอบกำรหลีกเสี่ยงภำษี แนะน ำวิธีกำรปฏิบัติงำน
พิจำรณำเสนอแนะกำรเพิ่มแหล่งที่มำของรำยได้ ควบคุมตรวจสอบกำรรำยงำนกำรเงินและบัญชีต่ำง ๆ ตรวจสอบ
กำรเบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อ กำรจ้ำง ร่วมเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น  เป็นกรรมกำรเก็บ
รักษำเงิน เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทำงด้ำนกำรคลัง เพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำย และแผนงำน
ของหน่วยงำนที่สังกัดและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน นอกจำกอำจปฏิบัติงำนดังกล่ำว
ข้ำงต้นบ้ำงแล้ว ยังท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำร่ำงอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ และงบประมำณของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบติดต่อประสำนงำนวำงแผน มอบหมำยงำน วินิจฉัย สั่งกำร ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ปรับปรุงแก้ไขติดตำมประเมินผล และแก้ปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้วย โดยมี
ส่วนรำชกำรที่เป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

/ ๑. งำนกำรเงิน... 



๑. งำนกำรเงินกำรบัญช ี
๑) มอบหมำยให้ นำงศิริกัลยำ   วิบูลย์กุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญช ีระดับปฏิบัติกำร 
เลขที่ต ำแหน่ง 73-3-04- ๓๒๐1 001 โดยมี นำงสำวพิชยำพร    อินกอง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงิน 
และบัญชี เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้ำที่รับผิดขอบงำน ดังนี้ 
ด้านการรับเงิน  
ตรวจสอบยอดเงินรำยรับ จำกใบน ำส่ง และใบสรุปใบน ำสง่เงินประจ ำวัน และบัญชีเงินฝำก / หนังสือ 
แจ้งจัดสรรเงินรำยได้ (ออกหลักฐำนกำรรับเงิน ใบเสร็จ/เขยีนเช็คน ำฝำกกรงไทย) 
ตรวจกำรน ำเงินฝำกธนำคำร และกำรจัดท ำบันทึกกำรรับ - ส่งเงิน ของคณะกรรมกำรรับส่งเงิน 
จัดเก็บส ำเนำหลักฐำนกำรฝำกเงิน 
ด้านการจ่ายเงิน 
๑. เป็นผู้ตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำที่แต่ละส่วนรำชกำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยพร้อมสมุดคุมฎีกำของแต่ละ 
ส่วน/กอง ที่เบิกจ่ำยจำกข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี/เงินนอกงบประมำณ /บัญชีโอนเงนิงบประมำณ/ 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง และตรวจสอบเอกสำรประกอบฎีกำให้ถูกต้องครบถ้วนตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บันทีกรำยกำรในสมุดคุมกำรเบิกจ่ำยเงินรำชกำร (สมุดเขียว)  ตรวจฎีกำและเอกสำรประกอบฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
รวมฎีกำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรจัดท ำเช็ค/ใบรำยละเอียดประกอบใบถอน 
(ตรวจสอบรำยละเอียดให้ถูกต้องก่อนจ่ำยเงิน และ น ำส่งธนำคำร)  เขียนเช็ค/ใบถอน  เสนอรำยงำนจัดท ำเช็ค/ใบ
ถอน , เช็ค/(ใบถอน และฎีกำที่เสนอขออนุมัติเบิกจ่ำยให้ผู้อ ำนำยกำร กองคลัง เพื่อตรวจสอบ ก่อนเสนอผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติ  มีหน้ำที่เป็นผู้จ่ำยเงินตำมฎีกำที่ได้รับอนุมัติ ติดตำมให้ผู้มีสิทธิ์มำรับเงิน/เช็ค ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลง
จ่ำยเช็คเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีในกำรกำรเก็บรักษำฎีกำที่เบิกจ่ำยเงินเรียบร้อย
แล้วเข้ำแฟ้มให้ครบถ้วนเก็บในที่ปลอดภัย  บันทึกบัญชีและจัดท ำรำยงำกำรเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและ
นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ    บันทีกรำยกำรเบิกจ่ำยในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ อปท.  
(e-Plan)  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ด้านการบัญชี 
๑. เมื่อสิ้นวัน จัดท ำรำยงำนเงนิคงเหลือประจ ำวัน 
๒. เมื่อสิ้นเดือน จัดท ำรำยงำนแสดงรำยรับรำยจำ่ยและงบทดลองประจ ำเดือน 
๓. เมื่อสิ้นปี- จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบอ่ืน ๆ ตำมแบบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
จัดท ำรำยงำนสถิติกำรคลังประจ ำปี ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
มอบหมำยให้ นำงศิริกัลยำ   วิบูลย์กุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร    เลขที่ต ำแหน่ง  73-
3-04- ๓๒๐1 001 เป็นผู้รบัผิดชอบ โดยมี นำงสำวรุ่งรดสิ  ตัวเสำร์ ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เป็น
ผู้ช่วยมีรำยละเอียดขอบเขตของงำนและกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 
 



๑. จัดท ำแผนกำรจัดเก็บรำยได้ประจ ำปี 
๒. ส ำรวจแบบพิมพ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดเก็บรำยได้ (ใบเสร็จ/ทะเบียนต่ำง ๆ) ประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บรำยได้ (ออก
หนังสือประชำสัมพันธ์/ป้ำยประชำสัมพันธ์)  รับแบบแสดงรำยกำรเสียภำษี  ออกหนังสือแจ้งกำรประเมิน  ส ำรวจ
ผู้ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปี  ออกหนังสือแจ้งเตือน/เร่งรัดผู้ค้ำงช ำระภำษี  รับผิดชอบงำนด้ำนแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรพัย์สิน  รำยละเอียดผู้ช ำระภำษี (ก.ค. ๑)  แบบส ำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑)  แบบส ำรวจข้อมูลโรงเรือน (ผ.ท. ๒) 
ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. ๔) ทะเบียนคุมผู้ช ำระภำษี (ผ.ท. ๕)  ปรับปรุงข้อมูลกำรใช้แผนที่ภำษี (ผ.ท. ๑๓)   (ปรับ
ข้อมูลทุกเดือน ภำยในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป)  ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของ ข้อมูลรำยรับ และทะเบียน
ลูกหนี้ กิจกำรประปำ ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของ ข้อมูลรำยรับ และทะเบียนลูกหนี้ ค่ ำธรรมเนียมกำร
จัดเก็บขยะ   รับผิดชอบงำนจัดเก็บรำยได้ และภำรกิจถ่ำยโอน เช่น งำนทะเบียนพำณิชย์ ใบอนุญำต และออก 
ใบเสร็จรับเงิน ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีป้ำย ค่ำธรรมเนียมจัดเก็บขยะ  ใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตล็ด 
(ส่งให้เจ้ำพนักงำนกำรเงินตรวจสอบและน ำฝำกธนำคำร)  
จัดเก็บและน ำส่งเงินรำยได้ และจัดท ำใบน ำส่งเงินประจ ำวัน ส่งให้งำนกำรเงินและบัญชีตรวจสอบเพื่อน ำฝำกธนำคำร  
รำยงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรจัดเก็บรำยได้รวบรวมข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบประเมินควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บ
ภำษีประจ ำปี   บันทึกและจัดท ำระบบข้อมูลรำยรับในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กำรรำยงำนประจ ำปี  
จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบกำรใช้ใบเสร็จรับเงินประจ ำปี ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย  
กำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน ฯ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

งานทะเบียนทรัพย์สิน 
งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
มอบหมำยให้ นำงสุจิตตรำ   วงศ์แสน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร  เลขที่ต ำแหน่ง 73-3-04- 
๓๒๐๔-0๑  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี  นำยวันนิวัต   ศรีเกตุ  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรพสัดุ   มีหน้ำที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงำนพัสดุ งำนทะเบียน เบิกจ่ำยวัสดุ  ครุภัณฑ์ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย รำยละเอียดขอบเขตของ
กำรปฏิบัติงำนมีดังนี้ 
๑. ภำยในเดือนสุดท้ำยก่อนสิ้นปีงบประมำณของทุกปี ให้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ 
พัสดุเสนอให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐแต่งตั้ง เพื่อท ำกำรตรวจสอบกำรับจ่ำยพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่ำนมำและตรวจ 
นับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
2. จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี และประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั  พ.ศ. ๒๕๖๐ ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ และ
ขั้นตอนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบญัญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำวและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖1  และตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0  กฎกระทรวง ค ำสั่ง และหนังสือ
สั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
3 จัดท ำบัญชีรับจำ่ยวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ กำรยืมพัสดุต้องทวงถำมติดตำมเมื่อครบก ำหนด
คืน หำกสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก ให้เจ้ำหน้ำที่เสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้
ด ำเนินกำร 
4. หลังกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี พัสดุใดหมดควำมจ ำเป็นหรือหำกใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไปจะต้องด ำเนิน 
ตำมระเบียบฯ ต่อไป 



5. ให้บันทึกรำยกำรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-Gp) และระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan) 
6. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

โดยให้ทุกงำนด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำรท ำงำนให้แจ้งให้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังทรำบในขั้นต้นก่อนเพื่อท ำกำรแก้ไข และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำชัน้เหนือขึ้นไปทรำบต่อไป 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 1  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

              
             (นำยวชิัย    พิมพ์ทอง) 
      หัวหน้ำส ำนักปลัด รักษำรำชกำรแทน 
              ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

ที่ ๐๙7/๒๕๖๔ 

เร่ือง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 

…………………………………………………….. 
 

        อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม)
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนต ำบล  เรื่อง   มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรวิธีกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนต ำบล  และกิจกำรอันเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลในองค์กรบริหำรส่วนต ำบล   ข้อ ๙ และหนังสือส ำนักงำน 
ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๔๙ จึงมอบหมำยและหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งเพื่อควำมจัดเจนในกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

๑. พ.จ.ต. สมนึก ชื่นอิสรำ ต ำแหน่ง  รองปลัดรักษำรำชกำรแทนปลัด เลขที่ต ำแหน่ ง 73-๓-๐0-11๐1-
๐๐๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งก ำหนดไว้ดังนี้ 
๑. ด้ำนแผนงำน 
๑.๑  ร่วมวำงแผนงำน/โครงกำร  หรือแผนกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนด้ำนงำนช่ำง  งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมที่สังกัดเพื่อเป็นแบบแผนในกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

              ๑.๒  ก ำหนดแนวทำงของงำน/โครงกำร  รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนให้    
              สอดคล้องนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สังกัด 
              ๑.๓  ติดตำม  เร่งรัด  กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ 
              หน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒. ด้ำนกำรบริหำร 
๒.๑ จัดระบบงำน  และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน  เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง  มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.๒ มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของหน่วยงำน  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
๒.๓ พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
๒.๔ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ  เอกชน  และบุคคลที่เกี่ยงข้อง  เพื่อเกิดควำม

ร่วมมือหรือบูรณำกำรงำน  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบริกำร 
 ๒.๕ ชี้แจงข้อเท็จจริง  พิจำรณำให้ควำมเห็น  ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและ  
     คณะท ำงำนต่ำงๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  หรือเวทีเจรจำต่ำงๆ  เพื่อให้ภำรกิจเป็นไปตำม  
    วัตถุประสงค์  และรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร 

                ๓. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 
                ๓.๑ จัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจำ้หน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ  เพื่อให้ปฏิบัติ   
                รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ  และควำมคุ้มค่ำ 



                ๓.๒ ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้อง    
                กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
                ๓.๓ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ  ให้มี   
                ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมงำนที่ปฏิบัติ 
                ๔. ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 
                ๔.๑ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย         
                พันธกิจและเป็นไปตำมเปำ้หมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๒ ติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  ให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ และ  
 เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

๒. จ.ส.อ.สมบูรณ์   พัสดุ   ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน เลขที่ต ำแหน่ง  73-3-05-4701-001 
               โดยมี นำยวิทยำ  โคตรรสกิจ   ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยชำ่งโยธำ  เป็นผู้ชว่ย  มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนให้ไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดต ำแห่งก ำหนดไว้  ดังนี้  
๑.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
๑.๑ ส ำรวจเก็บรำยละเอียดด้ำนวิศวกรรมและสภำพแวดลอ้มของพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรเพื่อกำรวำงแผนและ
ออกแบบ 
๑.๒ ออกแบบก ำหนดรำยละเอียดงำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำงำนปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำนและอยู่ภำยใต้งบประมำณท่ีก ำหนด 
๑.๓ ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงของโครงกำรโดยแยกรำคำวสัดุค่ำแรงงำนตำมหลักวิชำชำ่งและมำตรฐำนเพื่อใช้เป็น
รำคำกลำงในกำรจำ้งเหมำตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
๑.๔ ก ำหนดแผนในกำรด ำเนนิงำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำงำนปรับปรุงและซ่อมแซมหรือตรวจกำรจ้ำงเพื่อให้งำน
ก่อสร้ำงเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 
๑.๕ ควบคมุตรวจสอบงำนก่อสร้ำงงำนบ ำรุงรักษำงำนปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้ถูกต้องตำมแบบรูปและรำยกำร
และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม 
๑.๖ ติดตำมประเมินผลกำรตรวจสอบสภำพสิ่งก่อสร้ำงเพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและอยู่ภำยใต้
งบประมำณท่ีก ำหนด 
๑.๗ ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับงำนโยธำเพื่อน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
๒.ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
๒.๑ ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
๒.๒ วำงแผนประเมินผลและแก้ไขปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนโยธำในหน่วยงำนทีร่ับผิดชอบเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและประสิทธผิล 
๓. ด้ำนกำรบริกำร 
๓.๑ ให้ค ำแนะน ำสนับสนุนดำ้นวชิำกำรตอบปัญหำและฝึกอบรมเกี่ยวกับงำนโยธำที่รับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
หรือเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำหน่วยรำชกำรเอกชนหรือประชำชนทั่วไปเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมช ำนำญดำ้นงำน
โยธำแก่ผู้ที่สนใจ 
๓.๒ ประสำนงำนระดับกองกับหน่วยงำนรำชกำรเอกชนหรือประชำชนทั่วไปเพื่อขอควำมช่วยเหลือและร่วมมือใน
งำนโยธำและแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนของหน่วยงำนและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๔. งำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
๓. นำยด ำรงรฐั   มะน ูต ำแหน่ง   นำยช่ำงไฟฟำ้ช ำนำญงำน    เลขที่ต ำแหน่ง 73-3-0-4706-001   โดยมี  นำย
สมำน  สุขเจริญ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยชำ่งไฟฟำ้  เป็นผู้ชว่ย    มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมที่
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งก ำหนดไว้ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ส ำรวจ เขียนแบบ  ประมำณกำร ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม กำรใช้งำน ดูแล บ ำรุงรักษำ 
และใช้งำนเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบเครื่องปรับอำกำศ ระบบไฟฟ้ำสื่อสำรและ
โทรคมนำคม ระบบสำรสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รบัส่งข้อมูลข่ำวสำรใน
ภำรกิจที่เก่ียวข้องเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอก 
 1.2 จัดท ำทะเบียนรวบรวมและเก็บข้อมูลทำงสถิติของกำรใช้งำนเพื่อกำรวำงแผนบ ำรุงรกัษำ 
 1.3 เปรียบเทียบค่ำมำตรฐำนตำมภำรกิจที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในกำรออกใบรับรองตำมที่หน่วยงำนหรือ
กฎหมำยก ำหนด 
 1.4 เบิกจ่ำยจัดเก็บดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีจ ำนวนเพียงพอ
และพร้อมต่อกำรใช้งำน 
2. ด้านการบริการ 
 2.1 ให้ค ำแนะน ำตอบปัญหำแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้ใช้งำนและผู้รับบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
 2.2 ประสำนแลกเปลี่ยนควำมรู้และข้อมูลต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนเพื่อประกอบกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ  
3. งำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
3. นำงอัญชลี  มะนู   ต ำแหน่ง พนักงำนจำ้งทั่วไป  เป็นผูป้ฏิบัติงำนธุรกำร  งำนพิมพ์หนังสือ งำนเก็บเอกสำร  และ
ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 

- ปฏิบัติงำนธุรกำร กองช่ำง  
- งำนพิมพ์หนังสือ หนังสือส่ง บันทึกข้อควำม ค ำสั่ง  
- งำนบันทึกข้อมูลต่ำงๆ 
- งำนจัดเก็บเอกสำร 
- งำนทะเบียนต่ำงๆ 
- ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจำ้ง หรือผู้แทนของผู้ว่ำจำ้งมอบหมำย เช่น งำน

ประสำนงำน  งำนต้อนรับ  งำนถ่ำยเอกสำร  
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                   สั่ง  ณ  วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       พ.จ.ต.     
        สมนึก  ชื่นอิสรำ 
       รองปลัด อบต.บุ่งแก้ว รักษำรำชกำร 
               ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


