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เรื่อง แตง่ตัง้พนกังำนสว่นต ำบลรบัผิดชอบและปฏบิตัหินำ้ที่ของสว่นรำชกำรภำยใน 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลอมก๋อย 

.................................................................................................... . 

  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542 ประกอบประกำศ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่) ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2545  
(และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) จึงแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงให้ปฏิบัติ
หน้ำที่รับผิดชอบงำนในส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ดังนี้ 

  1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
      มอบหมำยให้ จ่ำสิบเอกสมศักดิ์ สมพงษ์  ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย              
(นักบริหำรระดับกลำง) เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-00-1101-001 เป็นหัวหน้ำพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำงทุกคนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอมก๋อย ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยสั่งกำร เกี่ยวกับนโยบำยของ
รัฐบำล นโยบำยกระทรวงมหำดไทย กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งอ ำนำจหน้ำที่
อ่ืน ๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ 

  2. ส ำนักงำนปลัด 
      มอบหมำยให้  นำยสหชัย ชัยสมร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (อ ำนวยกำรต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบ บังคับบัญชำและ ก ำกับดูแล พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ในสังกัด ส ำนักงำนปลัด โดยแบ่งเป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 งำนบริหำรงำนทั่วไป 
         มอบหมำยให้  นำยกมลภพ จินำวำ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-3101-001 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนควบคุมตรวจสอบกำรท ำงำนและแก้ไข
ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำง ของส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอมก๋อย งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
  2.2 งำนบริหำรงำนบุคล 
        มอบหมำยให้ น.ส.พชรวรรณ  สัตโยภำส ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-3102-001  เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงสำววรำภรณ์ ปันติ๊บ พนักงำนจ้ำงภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล กำรวำงแผนอัตรำก ำลังกำรจัด
โครงสร้ำงองค์กร กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์อ่ืน 
กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนระดับ กำรโอน (ย้ำย) กำรรับโอน กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจำ้ง กำรแข่งขัน กำรสอบคัดเลือก กำรคัดเลือก 
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2.3 งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
         มอบหมำยให้ นำยชัชวำล  ปู่เงิน ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-01-
4101-001  เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำยกิติพงษ์ ดวงแก้วกูล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ งำนระบบข้อมูลข่ำวสำร ระบบ
สำรสนเทศงำนประชำสัมพันธ์ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.4 งำนรับรองกำรประชุม 
         มอบหมำยให้ นำงสำวจำรุวรรณ ปันแก้ว ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร เลขที่ต ำแหน่ง 13 -3-01-3103-001 โดยมี นำงสำววนัสนันท์ ปันติ๊บ พนักงำนจ้ำงทั่วไป และ                   
นำงสำวสิริพร หล้ำพอ พนักงำนจ้ำงทั่วไป มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงำนเลี้ยงรับรอง
กำรประชุม สัมมนำต่ำง ๆ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.5 งำนอำคำรและสถำนที่ 
         มอบหมำยให้ นำยสหชัย ชัยสมร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (อ ำนวยกำรต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำยประสงค์ ปู่น ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 
พนักงำนขับรถและพนักงำนจ้ำงทั่วไปทุกต ำแหน่ง เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ งำนจัดเตรียมและ
ให้บริกำรด้ำนสถำนที ่และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.6 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
        มอบหมำยให้ นำยสหชัย ชัยสมร ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (อ ำนวยกำรต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี สิบโทประสงค์  สมค ำหล้ำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร
ปฏิบัติกำร , นำยประสงค์  ปู่น ำ ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถ , ว่ำที่ร้อยตรีทินวัฒน์ กระสำนติ์ ต ำแหน่งผู้ช่วยนักจัดกำร
งำนทั่วไป ,นำยกิติพงษ์  ดวงแก้วกูล ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ,นำยอำคม  พงษ์พิทยำภรณ์ ต ำแหน่ง 
พนักงำนขับรถ,นำยทนงศัดดิ์  ปุ้ยโป๊ะ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ, นำยอภิชำติ ธรรมประคอง ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป เป็น
ผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย งำนช่วยเหลือฟ้ืนฟู งำน
กู้ภัยและอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.7 งำนนโยบำยและแผน 
          มอบหมำยให้ นำงสำวจำรุวรรณ ปันแก้ว ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-01-3103-001 โดยมี นำยสุรินทร์ กำแวน พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนนโยบำยและแผนงำนวิชำกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งำนพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

2.8 งำนพัฒนำชุมชน 
         มอบหมำยให้ นำงสำวพงศ์ผกำ  ศรีธนัญชัย ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-3801-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงสำวอัมพร ศรีศตวรรษ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสงเครำะห์   งำนส่งเสริมอำชีพ  
และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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  ๒.๙ งำนกฎหมำยและคดี 
        มอบหมำยให้ นำยวันชนิน ไตรพัชร์  ต ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-
01-3105-001มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนทำงกฎหมำย  ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำ  วินิจฉัย
ปัญหำกฎหมำย  ร่ำง  และพิจำรณำตรวจร่ำงข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  จัดท ำนิติกรรม  
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรทำงคดี  กำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
วินัยพนักงำนส่วนต ำบลและกำรร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งต ำแหน่งต่ำง ๆ  และ
งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
  ๒.10 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
        มอบหมำยให้ สิบโทประสงค์  สมค ำหล้ำ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร  เลขที่
ต ำแหน่ง 13-3-01-3401-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำยศุภฤกษ์ ณัฐรมณ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชำกำรเกษตรมีหน้ำที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับงำนด้ำน
กำรเกษตรรวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับควำมเดือดร้อน 

3. กองคลัง 
        มอบหมำยให้ นำงสำวกำญยำรัตน์ คงแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบก ำกับดูแล
ภำยในกองคลัง มีพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ  และพนักงำนจ้ำงในสังกัด เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบพิจำรณำ ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเห็นเสนอแนะ และด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบริหำรงำนคลังที่ต้องให้
ควำมช ำนำญ โดยตรวจสอบกำรจัดกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนคลังหลำยด้ำน เช่น งำนกำรคลัง งำนกำรเงินและบัญชี 
งำนจัดเก็บรำยได้ งำนรวบรวมสถิติและวิเครำะห์งบประมำณงำนพัสดุ งำนธุรกำร งำนจัดกำรเงินกู้ งำนจัด
ระบบงำน งำนบุคคล งำนตรวจสอบรับรองควำมถูกต้องเกี่ยวกับ  กำรเบิกจ่ำยเงิน งำนรับรองสิทธิกำรเบิกเงิน
งบประมำณ กำรควบคุมกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำทรัพย์สินที่มีค่ำและหลักฐำนกำรแทน
ตัวเงิน พิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรเงินต่ำงๆ รำยงำนกำรปฏิบัติงำนสรุปเหตุผลกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
พิจำรณำวินิจฉัยผลกำรปฏิบัติงำนซึ่งจะต้องวำงแผนงำนด้ำนต่ำงๆ ให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสังกัดหน่วย
กำรคลังได้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนควบคุมกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรท ำรำยงำน
ประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไขศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับรำยได้รำยจ่ำยจริง 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวิเครำะห์ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำย ก ำหนดรำยจ่ำยของหน่วยงำนเพ่ือให้เกิดกำร
ช ำระภำษีและค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ตรวจสอบกำรหลีกเลี่ยงภำษี แนะน ำวิธีกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำ
เสนอแนะกำรเพ่ิมแหล่งที่มำของรำยได้ ควบคุมกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินและบัญชีต่ำงๆ ตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยวัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ร่วมเป็นกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เช่น กรรมกำรรักษำเงิน 
เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เป็นกรรมกำรรับพัสดุฯลฯ เสนอข้อมูลทำงด้ำนกำรคลัง เพ่ือพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น กำรจัดฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตอบปัญหำชี้แจงเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
เข้ำร่วมประชุมในคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งเข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของ
หน่วยงำน โดยให้มีส่วนรำชกำรภำยในเป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

3.1 ฝ่ำยกำรเงิน และบัญชี 
          มอบหมำยให้ นำงสำวกำญยำรัตน์ คงแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง โดยมี นำงสำวพัชรินทร์  ค ำมูล 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง ๑๓ -๓ -๐๔ -๓๒๐๑ -๐๐๑ ,นำงสำยพิณ              
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ไชยว่อง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง และนำงสำวพรณิชำ   เงินสุขใจ  ต ำแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนรับเงินเบิกจ่ำยเงินและงำนเก็บ
รักษำเงิน งำนทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำย งำนงบกำรเงิน และงบทดลอง งำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงำนอ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

3.2 ฝ่ำยพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
            มอบหมำยให้ นำยธงชัย   ปู่น ำ   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ปฏิบัติงำน  เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑เป็นหัวหน้ำ โดยมีนำงสำวกมลรัตน์  วนำนิมิต  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ มีหน้ำที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนภำษีค่ำธรรมเนียมและค่ำเช่ำ งำนพัฒนำรำยได้
งำนควบคุมกิจกำรค้ำและค่ำปรับ งำนทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรำยได้และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

3.3 ฝ่ำยทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        มอบหมำยให้ นำงสำวพัชรินทร์ พัฒนำศำสตร์กุล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนักวิชำกำรพัสดุ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนทะเบียนทรัพย์สิน งำนพัสดุ งำนทะเบียนเบิกจ่ำย
วัสดุครุภัณฑ์และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  3.5 ฝ่ำยตรวจอนุมัติฎีกำและควบคุมงบประมำณ 
        มอบหมำยให้ นำงสำวกำญยำรัตน์ คงแก้ว ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร เลขที่
ต ำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงสำวพัชรินทร์  
ค ำมูล ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง ๑๓-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ,นำงสำยพิณ              
ไชยว่อง พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรคลัง และนำงสำวพรณิชำ   เงินสุขใจ  ต ำแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำทะเบียนควำมคุม
งบประมำณ กำรเบิกจ่ำยเงิน   ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ทุกหมวดรำยจ่ำย กำรจ่ำยเงินแต่ละส ำนัก/
ส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย ทุกประเภทก่อนวำงฎีกำเบิกเงิน จะต้องส่งใบส ำคัญขอเบิกจ่ำยเงินให้
งำนควบคุมงบประมำณตรวจสอบตัดยอด และลงลำยมือชื่อก ำกับ เพ่ือรับรองวงเงินงบประมำณคงเหลือที่
สำมำรถเบิกจ่ำยได้และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

4. กองช่ำง 
        มอบหมำยให้ นำยนฤนำท  เปียงอุทำ   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (อ ำนวยกำรต้น) เลขที่
ต ำแหน่ง  13-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ำผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลภำยในส่วนโยธำ มีพนักงำนส่วนต ำบลเป็น
เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนธุรกำร กำร
ส ำรวจ ออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลด้ำนวิศวกรรม กำรจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียน
แบบ กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำง งำนควบคุมอำคำร งำนเกี่ยวกับแผนกำรเก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ 
อะไหล่และน้ ำมันเชื้อเพลิง งำนสถำนที่และไฟฟ้ำสำธำรณะให้เป็นตำมระเบียบ กฎหมำย และหนังสือสั่งกำรต่ำง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีส่วนรำชกำรภำยในเป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

  4.1 ฝ่ำยก่อสร้ำง 
           มอบหมำยให้ นำยนฤนำท  เปียงอุทำ   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (อ ำนวยกำรต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  13-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมีนำยณัฐวุฒิ    สุภำ    ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำช ำนำญ
งำน  เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-05-4701-001 และนำยศิริชัย พะเก่พอ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงและบูรณะถนนงำนก่อสร้ำงและบูรณะ
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สะพำนและโครงกำรพิเศษ งำนก่อสร้ำงปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำงสำธำรณะและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

4.2 ฝ่ำยออกแบบและควบคุมอำคำร 
           มอบหมำยให้ นำยนฤนำท  เปียงอุทำ   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (อ ำนวยกำรต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  13-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำยณัฐวุฒิ    สุภำ    ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ
ช ำนำญงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 13 -3-05-4701-001 และนำยศิริชัย พะเก่พอ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนสถำปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งำนวิศวกรรม 
งำนประมำณรำคำ   งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำร งำนบริกำรข้อมูลและหลักเกณฑ์  งำนออกแบบ งำนแบบ
ก่อสร้ำงที่มีผู้ยื่นขออนุญำตอำคำรทุกประเภทที่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ก่อสร้ำงตำมแบบที่
ได้รับอนุญำต กำรประมำณรำคำ ร่วมพิจำรณำก ำหนดวำงแผนงำนงบประมำณและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน  ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 

4.3 ฝ่ำยประสำนสำธำรณูปโภค 
         มอบหมำยให้ นำยนฤนำท  เปียงอุทำ   ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  (อ ำนวยกำรต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง  13-3-05-2103-001 เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงสำวขจีจิตร  แสงสว่ำง   พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   
ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ,นำยสถิตย์   ฝั้นเมำ  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป(ปฏิบัติหน้ำ
ช่ำงไฟฟ้ำ)และนำยสมพร  วงค์เศวตศิลำ  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ(ปฏิบัติหน้ำที่ขับ
เครื่องจักรกลขณะเบำ)  เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนประสำนสำธำรณูปโภคและกิจกำร
ประมำณ งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ แก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง กำรบ ำรุงรักษำ คูคลองท่อระบำยน้ ำ ท ำกำรส ำรวจพ้ืนที่
และโครงกำรป้องกันน้ ำท่วมขัง กำรระบำยน้ ำและจัดตั้งงบประมำณ ขุดลอกคูคลอง คูน้ ำ สร้ำงเขื่อน สร้ำงฝำย 
สร้ำงท ำนบและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
        มอบหมำยให้  จ่ำสิบเอกสมศักดิ์ สมพงษ์  ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย              
(นักบริหำรระดับกลำง) เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-00-1101-001  รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม เป็นหัวหน้ำ รับผิดชอบก ำกับดูแลภำยในกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  โดยมี
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ในสังกัด เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมสุขภำพ งำนพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี วันส ำคัญของชำติ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5.1 งำนพัฒนำกำรศึกษำ 
       มอบหมำยให้ นำงสำวเปรมฤทัย   ใจวัง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-

3-08-3803-001เป็นหัวหน้ำ โดยมีนำงณัฐธิดำ  ปวัตน์วงศ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชำกำรศึกษำ ,ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ งำนด้ำน
กำรศึกษำ งำนด้ำนส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำนหลักสูตร งำนเก็บวิเครำะห์ข้อมูล งำนเผยแพร่แนะแนว
กำรศึกษำ งำนก ำกับและควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำย 
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5.2  งำนส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม 
             มอบหมำยให้ นำงสำวเปรมฤทัย   ใจวัง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 13-3-
08-3803-001เป็นหัวหน้ำ โดยมี นำงณัฐธิดำ  ปวัตน์วงศ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำร
ศึกษำ ,ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคน เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับงำนประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับศำสนำ งำนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น งำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
งำนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งำนประเพณีท่ีส ำคัญ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

5.3  งำนกำรเงินและบัญชี 
         มอบหมำยให้ นำงสำวเปรมฤทัย   ใจวัง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร เลขที่ต ำแหน่ง 
13-3-08-3803-001 เป็นหัวหน้ำ เป็นหัวหน้ำ โดยมีนำงณัฐธิดำ  ปวัตน์วงศ์ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ,นำงล ำพึง   วิชิตนำค ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี และนำงบำยโสะ   
เลิศฤดี  พนักงำนจ้ำงภำรกิจ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป เป็นผู้ช่วย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบก ำกับ ดูแล 
ควบคุม ตั้งเบิกงบประมำณ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม (นม) รวมถึงกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณในส่วนกำรศึกษำ 

 
ค ำสั่งใดขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิกทั้งสิ้น ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้ เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่     23    เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 

 

(นำยวัลลภ  ปุกยุ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 

     


