คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ที่ 143 / ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
-------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามมาตรา๕๙ มาตรา๖๐ พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (และแกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับ ที่ ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริหารงานบุ คคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวน
ราชการ วิธีการบริห ารและการปฏิบั ติง านของพนักงานสวนตําบลและกิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตําบล ขอ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายใหพนักงานสวนตําบลภายในองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดงปฏิบัติงาน ดังนี้
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
มอบหมายให พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล (นักบริหารงาน อบต. ๘) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 - 001 เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนขององคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแล
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงใหเปนไปตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงสั่งการ เกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง กรณีไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการที่มีระดับการ
ดํารงตําแหนงสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน โดยแบงสวนราชการเปนฝายตาง ๆ ดังนี้
๑.งานบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให พ.อ.อ. ธนากร รุจิระกุล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 –
0101 - 001 เปนหัวหนา โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของสํานัก / กองตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๓) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและลูกจางซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานัก / กองตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
/ 4) งานการพัฒนา...

-2๔) งานการพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ของทุกสํานัก / กองภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๕) งานการพาณิชย งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ
๖) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของสํานัก / กองตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๗) งานดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ทาดินแดง
๘) งานอํานวยการและประสานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทองถิ่น
๑๐) งานควบคุมเรื่องระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
๑๑) งานดูแลรักษายานพาหนะ ควบคุมการใชยานพาหนะและการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๑๑) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องราชตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
และลูกจางประจํา
๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๒ นางศิริ หอมวัฒนา ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 002 เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของสํานัก / กองตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๓) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและลูกจางซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานัก / กองตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๔) ควบคุมดูแลงานธุรการ , งานสารบรรณ และงานประชาสัมพันธ
๕) ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ
๖) ควบคุมดูแลงานการศึกษา
๗) ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
๙) ควบคุมดูแลงานบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
๑๐) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมาย

/ 1.3 นาย....
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๑.๓ นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001 และ
มีความรับผิดชอบดังนี้
๑) กํากับดูแลงานนโยบายและแผน
๒) กํากับดูแลงานงบประมาณ
๓) กํากับดูแลงานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
๔) กํากับดูแลงานสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
๕) กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๖) กํากับดูแลงานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล
๗) กํากับดูแลงานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
๘) กํากับดูแลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙) กํากับดูแลงานดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ นางสาวศิริรัตน สุวรรณโณ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เลขที่ตําแหนง 01 – 0704 – 001
เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รางหนังสือ โตตอบหนังสือและนําเรื่องเสนอผูบริหาร
๒) งานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
๓) งานพัฒ นาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม สงเสริมการทองเที่ยวในพื้น ที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
๔) งานพัฒนาวางแผนสงเสริมความรูดานการเกษตร รวมทั้งงานวิชาการเกษตร
๕) งานพัฒนาชุมชนและแรงงาน
๖) งานสาธารณสุข
๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๕ นางสาวอมรทิพย สืบฤกษ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เลขที่ตําแหนง 01 – 0212 - 001
เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รางหนังสือ โตตอบหนังสือและนําเรื่องเสนอผูบริหาร และจัดทํา
ทะเบียนคุมหนังสือประเภทตาง ๆ
๒) งานบันทึกขอมูล งานสารสนเทศและอินเตอรเน็ตตําบล
๓) งานดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาตางๆ
4) งานทะเบียนพาณิชย
5) จัดทําฎีกาสํานักปลัด
๖) งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
๗) จัดทํารายงานการประชุมขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๘) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
/ 1.6 นายชูชีพ....
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1.๖ นายชูชีพ ปุยสุวรรณ ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหนง 1320070 เปน ผูชวยในการ
ปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
1) งานการศึกษา
2) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๗ นางสาวพิชชาพร สุขสมัย ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูชวยในการ
ปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานนโยบายและแผน
๒) งานงบประมาณ
๒) งานเกี่ยวกับการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
๓) งานสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทาดินแดง
๔) งานตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๕) งานกิจการสภาองคการบริหารสวนตําบล
๗) งานดําเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ทาดินแดง
๘) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
รับผิดชอบดังนี้

๑.๘ นางสาววราภรณ สื บ ไว ตําแหนง ผูชวยบุค ลากร เปนผูชวยในการปฏิบั ติหนาที่แ ละมีความ

๑) ชวยปฎิบัติงานบริหารงานบุคคล
๒) งานดู แลรับผิ ดชอบงานทะเบี ยนประวัติ พนัก งานสวนตําบล นายกองคการบริห ารส วนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๓)งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยายและเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา
๔) ควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ
๕) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๙ นางสาวจุฑาพร วงษสอาด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒ นาชุมชน เปนผูชวยในการปฏิบัติ
หนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานประชาสัมพันธ
๒) งานสารสนเทศและอินเตอรเน็ตตําบล
๓) งานดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาตางๆ
๔) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๑๐ นายทวี จันทร ตําแหนง ภารโรง เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงาน
๒) งานรับ-สงเอกสาร/หนังสือราชการ
๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
/๑.๑๑ นายจําลอง……..

-๕รับผิดชอบดังนี้

๑.๑๑ นายจําลอง ธงราว ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่และมีความ

๑) งานดูแลรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพพรอมใชปฏิบัติงาน
๒) ขับรถยนตรับ – สง ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง และพนักงานใน
การติดตอราชการภายนอก
๓) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.งานกฎหมายและคดี
พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 001 เปนหัวหนา โดยมี นางศิริ หอมวัฒนา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 –
0101 - 002 , นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001เปนผูชวย
โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานวินิจฉัยปญหากฎหมาย
๒) งานพิจารณาตรวจรางขอบัญญัติและการตราขอบัญญัติ
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.งานบริหารงานบุคคล
พ.อ.อ.ธนากร รุจิระกุล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 00 – 0101 –
001 เปนหัวหนา โดยมี นางศิริ หอมวัฒนา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑
01 – 00๒ นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001เปนผูชวย โดย
มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล , พนักงานจาง , ลูกจาง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทาดินแดง
๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.งานนโยบายและแผน
นายฐิติกร เตชะเสน ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ เลขที่ตําแหนง 01 – 0๑๐๒ – 001เป น
หัวหนา โดยมีนางสาวพิชชาพร สุขสมัย ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนผูชวยมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาประจําปตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
๒) งานจัดทําขอบังคับตําบลและขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๓) งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณตาง ๆ
๔) งานดานวิชาการ งานจัดเก็บ วิเคราะหขอมูลสถิติ ขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๕) งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
/5.งานศาสนา……

-๖5.งานศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรม และชุมชน
นางสาวศิริรัตน สุวรรณโณ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนเลขที่ตําแหนง ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ เปนหัวหนา
โดยมี นางสาวจุฑาพร วงษสอาด ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ มีหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อโรคเอดส และผูดอยโอกาสทุกประเภท
๒) งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และรัฐพิธี
๓) งานพัฒนาชุมชน การสงเสริมอาชีพ
๔) งานการสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6.งานการศึกษา
นางศิริ หอมวัฒนา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ เปน
หัวหนา โดยมี นายชูชีพ ปุยสุวรรณ ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก เลขที่ตําแหนง 1320070 เปนผูชวยในการปฏิบัติ
หนาที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑) งานสงเสริมการศึกษา
2) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิ บัติง านขององคก ารบริหารสวนตําบลทาดิน แดง ในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ข องส วน
ราชการไดรับมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะตองเสนอนายกองคการ
บริห ารสวนตําบลท าดินแดง ใหผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ โดยเครงครัด
อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดย
ทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นายณัฐธร มงคลรอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

สําเนาคูฉ่ บับ
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ที่ 142 / ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบของสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
************************************
อาศัยอํานาจตามมาตรา๕๙ มาตรา๖๐ พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ (และแกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับ ที่ ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบั ญ ญั ติระเบียบบริหารงานบุ คคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวน
ราชการ วิธีการบริห ารและการปฏิบั ติง านของพนักงานสวนตําบลและกิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตําบล ขอ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายใหพนักงานสวนตําบลภายในองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดงปฏิบัติงาน ดังนี้
สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี (นักบริหารงานคลัง ๗) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่
ตําแหนง 04 – 0103 - 001 เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนในสังกัด โดยกํากับดูแลภายใน
สวนการคลัง และมีหนาที่พิจารณา ศึกษาวิเคราะห ทําความเห็น เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง
ที่ตองใหความชํานาญ โดยตรวจสอบการจัดการตางๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงิน
และบัญชี งานจัดเก็บรายได งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งาน
จัดระบบงาน งานบุค คล งานตรวจสอบรับ รองความถูกตองเกี่ยวกับ การเบิ กจายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิ กเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานการแทนตัว
เงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงิน ตางๆ รายงานการปฏิ บัติง าน สรุป เหตุผลการปฏิบัติง านตางๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติง าน ซึ่ง จะตองวางแผนงานดานตางๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสัง กัดหนวยการคลังได
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การทํารายงานการประเมินผลการใช
จายเงิน งบประมาณ พิจารณาปรับปรุง แกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะหประมาณการรายรับรายจาย กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลง ที่มาของรายได
ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีตางๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อ จัดจาง รวมเปน
กรรมการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน การจัดฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน โดยแบงสวนราชการเปนฝายตาง ๆ ดังนี้
/ 1. งานบริหาร...

-2๑.งานบริหารทั่วไป
๑.๑ นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 – 0103 -001
เปนหัวหนา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) การปฏิบัติงานบริหารงานคลังและควบคุมงบประมาณ
๒) การตรวจและการอนุ มั ติ ฎี ก า โดยมี ส าระสํ าคั ญ ได แ ก มี ล ายมื อ ชื่ อ ผู เบิ ก มี ห นี้ ผู ก พั น มี เงิ น
งบประมาณเพียงพอ มีเอกสารประกอบฎีกาครบถวน การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ไดแก วันที่ , ลายมือ
ชื่อในใบเสร็จรับเงิน , ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจาย ใบแจงหนี้ ใบสงของ ตองประทับตราตรวจถูกตอง
๓) การจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ-สงเงิน
๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.งานการเงินและบัญชี
๒.๑ นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 – 0103 -001
เปนหัวหนา โดยมี นางสาวพิตติภรณ ฉลอม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เลขที่ตําแหนง 04 – 0306 –
001 เปนผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) การรับเงินรายไดจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ตามใบนําสงและใบสรุปใบนําสงเงินตรวจสอบ
ใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน พรอมทั้งสงใบนําสงเงินใหงานการบัญชีลงบัญชี
๒) การตรวจสอบเงิน โอนจากกรมสง เสริมการปกครองท องถิ่น ไดแ ก เงินอุ ดหนุน ทั่ วไป , เงิน
อุดหนุนลดชองวางทางการคลัง , ภาษีมูลคาเพิ่ม , เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน , ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ , คาธรรมเนียมน้ําบาดาล,คาธรรมเนียมปาไม , คาภาคหลวงแร , คาภาคหลวงปโตรเลียม , เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่โอนผานธนาคารโดยใชบริการ Self - Service Banking
๓) การรั บ ฎี ก าเบิ ก เงิน จากงานต างๆ ลงเลขรับ ฎี ก าวั น ที่ รับ ใบเบิ ก และนํ า ส ง ให ง านควบคุ ม
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๔) นําฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานตางๆ
๕) การนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จายเงินประกันสังคม , เงินคาใชจาย ๕ % , เงินกูสวัสดิการ
ธนาคารกรุงไทย , เงินสหกรณออมทรัพยพนักงานดําเนินการ ภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๖) การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
๗) การโอนเงินเดือนพนักงานเขาธนาคาร
๘) การจัดทําฎีกาเบิกเงิน ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงิน สะสม พรอมทั้ง รายละเอียดตางๆให
ครบถวน
๙) การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค ลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน จัดทําสําเนาคูฉบับและตัวจริง
ใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินสําเนาแยกแฟมไวตางหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานใหผูมีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว
ตองไมเกิน ๑๕ วันหลังจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว หรือดําเนินการนําออกไปจายใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๐) การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล , คาเชาบาน , คาจางเหมาบริการ , คาเลาเรียนบุตร ,
เงินสํารองจาย , คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมควรเกิน ๕ วันทําการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสํานัก / สวน
ตางๆ
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-3๑๑) ดํ าเนิ น การเบิ ก ตั ดป โครงการที่ ดํ าเนิ น การไม ทั น ในป ง บประมาณนั้ น หรือ ขออนุ มั ติจั ด ทํ า
รายจายคางจายตามแบบที่กําหนด
๑๒) รับใบนําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
๑๓) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินไดรับมาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดนํามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผานรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ) แลว
นํามาลงทะเบียนเงินรายรับ
๑๔) การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ-จายเงินและเสนอใหคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน
๑๕) รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงิน ถายโอน/เลือกทําตามแบบ/จ.ส.
๐๑ ภายในกําหนดเวลาของทุกเดือน
๑๖) การจัดทําทะเบียนคุมตางๆ ไดแก
- ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญ ชีเงินสดจายและ Statement ของ
ธนาคารรวมทั้งสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนาใบเสร็จรับเงินใหถูกตอง
- ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกัน
- ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง
ตรงกัน
- จัดทําทะเบียนคุมเงิน สวนลด ๖ % คาใชจาย ๕ % และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ไดแก งบถายโอน , เงินผูดูแลเด็ก , เงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม ( นม ) คาเชาบานบุคลากร / เงินภาษีหัก ณ
ที่จาย ลงรับและตัดจายใหเปนปจจุบัน
- จัดทํ าใบผานรายการบัญ ชีทั่วไป ทุกครั้งที่ มีการรับเงิน ที่ไมไดรับเงินสดเปนเงิน โอนตางๆ
เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทําใหใบผานรายการบัญชีมาตรฐาน ๑
, ๒ , ๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปดบัญชี
๑๗) จัดทํารายงานตางๆ ไดแก
- การจัดทํารายงานประจําเดือน ไดแก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรงกับรายงาน
สถานะการเงินประจําวัน , รายงานเงินรับฝาก , รายงานกระแสเงินสด , งบรับจายเงินสด , กระดาษทํากระทบยอด ,
รายจ ายตามงบประมาณ ( รายจายรายรั บ ) จ ายจากเงิน สะสม , งบประมาณคงเหลือ , กระดาษทํ าการรายจา ย
งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจาย และเงินสดประจําเดือนงบทดลองประจําเดือน
- การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณไดแก ปดบัญ ชี จัดทํางบแสดงผล
การดําเนินงานจายจากรายรับ , งบทรัพยสิน , งบเงินสะสม , งบหนี้สิน , งบทดลองกอนและหลังปดบัญชี
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-4๑๘) การจัดทํารายงานที่ตองสงตามกําหนดเวลา ไดแก
- รายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
- รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน / (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน
งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม
- รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของ
เดือน (มกราคม , เมษายน , กรกฎาคม , ตุลาคม)
- ปรับดอกเบี้ยเงิน ฝากธนาคารกรุง ไทย (เงินฝากประจํา) ทุกสิ้นเดือนมีนาคม , มิถุน ายน ,
กันยายน และธันวาคม โดยจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป
- ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย (เงินฝากออมทรัพย) ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน,ธันวาคม
- รายงานเศรษฐกิจรากฐานกอนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
- รายงาน GPP
๑๙) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓.๑ นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง คลัง เลขที่ตําแหนง 04 – 0103 -001
เปนหัวหนา โดยมี นางสาวพิตติภรณ ฉลอม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เลขที่ตําแหนง 04 – 0306 –
001 มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) จัดเก็บรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงินรายได
ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทั้ง นําใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอนตางจังหวัดและกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น นํามารวมในใบนําสงเงิน กอนสงใหงานการเงิน กรณีรับเงินสด
หรือเช็คตางจังหวัดกอนนําฝากธนาคารและสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพื่อจะใชสอบยันใหตรงกัน
๒) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบันมีการจําหนายชื่อลูกหนี้ ลงเลมที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน
และวันที่รับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๓) งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํารายงานการ
ประชุม , จัดทํารายละเอียดแบงโซน / บล็อก / ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป
๔) จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง
๕) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย กิจการ
คานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ , ลูกหนี้คาน้ําประปา
๖) งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษี ประจําเดือน เชน คาน้ําประปาใหหมดไป โดยไมมีคาง
หรือมีรายการตองตัดมาตรน้ํา ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอน พรอมทั้งรายงานหนี้คางชําระ
๗) จัดทํา ภทบ.๑๙ บัญชี งบหนา และงบรายละเอียดคาสวนลด ๖ % เปนประจําทุกเดือน พรอม
ทั้งตรวจสอบกับงานการเงินใหถูกตองตรงกัน
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-5๘) งานจัดทําทะเบียน ผท. ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖
๙) งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มอบหมายให นางประภาพร สุขชูศรี ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 04 – 0103 001 เปนหัวหนา โดยมี นางสาวสุภัทราพร ตะโน ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ เลขที่ตําแหนง 04 – 0313 001
เปนหัวหนา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.1,ผด.2,
ผด.๓ , ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง
๒) งานดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน ฯ และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ)
เมื่อจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงในสวนตางๆ ใหทราบดวย
๓) งานจัดทําบัญชีรับจายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกําหนดคืน
๔) งานแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหายไม
สามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
๕) งานแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบัติง านขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง ในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการไดรับมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะตองเสนอนายกองคการ
บริห ารสวนตําบลท าดิน แดง ใหผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ โดยเครงครัด
อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลโดย
ทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(นายณัฐธร มงคลรอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

ค่ําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ที่ 141 / ๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
************************************
อาศัยอํานาจตาม มาตรา๕๙ มาตรา๖๐ พระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ (และแกไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๖ )พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวน
ราชการ วิธีการบริห ารและการปฏิบั ติง านของพนักงานสวนตําบลและกิจการอัน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตําบล ขอ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายใหพนักงานสวนตําบลภายในองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดงปฏิบัติงาน ดังนี้
กองชางองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
มอบหมายให นายสรศั ก ดิ์ ศุ ภ บุ ญ มี (นั ก บริ ห ารงานช าง 7) ตํ าแหน ง ผู อํ านวยการกองช าง เลขที่
ตําแหนง 05 – 0104 – 001 เปนหัวหนา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนในสังกัด โดยกํากับดูแลภายใน
กองชาง และมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสํารวจ การจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง งานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งจั กรกล การรวบรวมประวั ติ ติด ตามควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านเครื่อ งจั ก รกล การควบคุ ม และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานเกี่ ย วกั บ แผนงานการเก็ บ รั ก ษา การเบิ ก จ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ งาน
สวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยแบง
สวนราชการเปนฝายตาง ๆ ดังนี้
๑.งานบริหารทั่วไป
๑.๑ นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง เลขที่ตําแหนง 05 – 0104 – 001
เปนหัวหนา มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานธุรการ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
๒) งานอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือและฟนฟูผูที่ไดรับภัยตาง ๆ
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง
๒.๑ นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง เลขที่ตําแหนง 05 – 0104 – 001
เปนผูการปฏิบัติหนาที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานประสานสาธารณู ปโภคและกิจการประมาณ งานขนสงและวิศวกรรมจราจร งานประปา
งานไฟฟาสาธารณะ
/๒) งานจัดรูปที่ดิน…….

-3๒) งานจัดรูปที่ดิน และฟน ฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ
การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินใหเปนที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน
ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๓.งานออกแบบ ควบคุมอาคารและงานกอสราง
๓.๑ นายสรศักดิ์ ศุภบุญมี ตําแหนง หัวหนากองชาง เลขที่ตําแหนง 05 – 0104 – 001 เปนผู
ปฏิบัติหนาที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสราง
อาคารงานบริก ารขอ มูลและหลักเกณฑ งานออกแบบ งานกอสรางที่มีผู ยื่นขออนุญ าตอาคารทุกประเภทที่ได รับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหกอสรางถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต การประมาณราคา รวมพิจารณากําหนด
วางแผนงานงบประมาณ
๒) งานกอสรางและบูรณะซอมแซมถนน สะพาน สิ่งกอสรางสาธารณะ
๓) งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องจักร การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ แผนงานการเก็บรักษาการเบิกจายวัสดุ
อุปกรณ อะไหล
๔) งานการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งาน
ออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสรางใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
๕) งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวของ การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่อง
รองเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ตําบลทาดินแดง
๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ ง ในการปฏิบัติง านขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง ในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ ของสวน
ราชการไดรับมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะตองเสนอนายกองคการ
บริห ารสวนตําบลท าดินแดง ใหผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดง
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ โดยเครงครัด
อยาใหเกิดความบกพรองเสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทาดินแดงโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(นายณัฐธร มงคลรอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

