คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
ที่ 415/2560
เรื่อง การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักปลัด
********************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 (รวมทั้ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 23 วรรคท้ า ย
แห่ งพระราชบั ญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่ น พ.ศ.2542 ข้อ 16 (5) ข้อ 226 ข้อ 227
ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 และข้อ 236 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย จึงได้ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้ นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ตาแหน่ง หัวหน้า
ส านั ก ปลั ด (นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป ระดั บ ต้ น ) เลขที่ ต าแหน่ ง 56-3-01-2101-001 มี ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้ รับคาสั่งโดยไม่
จากัดขอบเขตหน้าที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งาน
นโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรั บการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทา
รายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้นตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้า
ร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
รวมทั้งงานราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 11 งาน คือ
1.1 งานบริ หารทั่วไป มอบให้ นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-2101-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-งานสารบรรณ
-งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้ง
-งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานกิจการสภา
-งานที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมี

-21) นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา ตาแหน่ง นักทรัพยากรปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3102001 เป็นผู้ช่วย
2) นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3105-001
เป็นผู้ช่วย
1.2 งานธุรการและสารบรรณ มอบให้ นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3102-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย
1.3 งานนโยบายและแผน มอบให้ นางสาวมะลีวัน วรรณวาส ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขทีต่ าแหน่ง 56-3-01-2101-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานงบประมาณ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา ตาแหน่ง นักทรัพยากรปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3102001 เป็นผู้ช่วย
2) นางวันทนา คาพันธ์ ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3801-001
เป็นผู้ช่วย
3) นางอรญา มาลาทอง พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย
1.4 งานนิติการ มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ นามผา ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง
56-3-01-3105-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-งานกฎหมายและนิติกรรม
-งานการดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบังคับตาบล
-และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นายสุวิทย์ มุ่งเป้า พนักงานจ้าง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย
2) นายสาเนียง บุรมย์ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย
1.5 งานการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3102-001 เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ
- งานบริหารงานบุคคล
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี

-31) นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้
จ่าเอกอรงกรณ์ วารีย์ ตาแหน่ง
เจ้ า พนั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ช านาญงาน เลขที่ ต าแหน่ ง 56-3-01-4805-001
เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-งานอานวยการ
-งานป้องกัน
-งานช่วยเหลือฟื้นฟู
-งานกู้ภัย
-และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นายโยธิน ซึมเมฆ พนักงานจ้าง ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นผู้ช่วย
1.7 งานสวั ส ดิ ก ารและพั ฒ นาชุ ม ชน
มอบหมายให้ นางวั น ทนา ค าพั น ธ์
ต าแหน่ ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-01-3801-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน งานสวนสาธารณะ การให้คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม รวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยแบ่ง
ออกเป็น
-งานพัฒนาชุมชน
-งานอนามัยและสุขาภิบาล
-และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นางสาวอรญา มาลาทอง พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย
2) นางสาวรัตนาภรณ์ ช่วยจันทร์ดี พนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย
1.8 งานส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายกิตติกร แขกวันวงค์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
-งานวิชาการเกษตร
-และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี
1) นายสาธิต บุญรักษา พนักงานจ้าง ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วย
1.9 งานตรวจสอบภายใน มอบหมายให้ นางอนงค์ ภูผิวโคก ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 56-3-12-3205-001 เป็นผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ
* งานด้านงบประมาณ
- การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน
- การทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ
- งานด้านบัญชีและพัสดุ
- การลงบัญชี การตรวจสอบ
- การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
- การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-41.10 งานอื่นๆ เช่น
1.10.1 การรั บ ผิ ด ชอบรถยนต์ ข องทางราชการ หมายเลขทะเบี ย น 40-0135 สกลนคร
(รถบรรทุก 6 ล้อ) มอบให้ นายสาเนียง บุรมย์ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับรถ
ตรวจเช็ ค ทาความสะอาดรถยนต์ ให้ อยู่ใ นสภาพที่พ ร้อ มใช้ งานอยู่ตลอดเวลา หากนายส าเนี ยง บุ รมย์
ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ไ ด้ ให้ นายสุ วิ ท ย์ มุ่ ง เป้ า ต าแหน่ ง พนั ก งานขั บ รถยนต์
และนายโยธิน ซึมเมฆ ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
1.10.2 การรับผิดชอบรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน กต 6471 สกลนคร
(รถ 4 ประตู ) มอบให้ นายสุ วิท ย์ มุ่ งเป้า ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ รับ ผิ ดชอบในการขับรถ
ตรวจเช็ค ทาความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา หากนายสุวิทย์ มุ่งเป้า ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสาเนียง บุรมย์ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
1.10.3 การรั บ ผิ ด ชอบรถยนต์ ข องทางราชการ หมายเลขทะเบี ย น กข 4714 สกลนคร
(รถ 4 ประตู) มอบหมายให้ นายสาเนียง บุรมย์ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับรถ
ตรวจเช็ค ทาความสะอาดรถยนต์ ให้ อยู่ใ นสภาพที่พ ร้อ มใช้ งานอยู่ตลอดเวลา หากนาย ส าเนี ยง บุ รมย์
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายโยธิน ซึมเมฆ ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
และนายสาธิต บุญรักษา ตาแหน่ง คนงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
1.10.4 การรั บ ผิ ด ชอบรถยนต์ ข องทางราชการ หมายเลขทะเบี ย น 81-4223 สกลนคร
(รถบรรทุกนาเอนกประสงค์ ) มอบให้ จ่าเอกอรงกรณ์ วารีย์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นผู้ รับผิดชอบในการขับรถ ตรวจเช็ค ทาความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา โดยให้มีนายโยธิน ซึมเมฆ ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และนายสาเนียง
บุรมย์ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ช่วย
1.10.5 การรั บ ผิด ชอบทาความสะอาดสานักงาน มอบหมายให้ นางขจร มีธ รรม ตาแหน่ ง
คนครัว เป็นผู้รับผิดชอบในการทาความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู สานักงาน ล้างถ้วย จาน ชาม แก้วน้า ให้มี
ความสะอาดพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทาความสะอาดห้องน้าสานักงานและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.10. การรับผิดชอบเปิด-ปิดสานักงาน มอบหมายให้ นายสาธิต บุญรักษา ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิด -ปิด สานักงาน ทาความสะอาดห้องประชุมอบต.ศรีวิชัยและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หากสาธิต บุ ญรักษา ไม่อยู่หรือไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ให้ นายส าเนียง บุรมย์ ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบอย่าให้
เกิดความบกพร่ องเสียหายแก่ร าชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ร ายงานปลั ดองค์การบริห ารส่ วนตาบล
โดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายพรชัย วงศ์อุดมศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

