
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเรงิรมย ์

ที่ 267/๒๕๖๔ 
เรื่อง  ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมอบหมำยงำนให้แกร่องปลัด/ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

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

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ได้มีกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) โดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำร
พนักงำส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโคกเริงรมย์ ได้ก ำหนดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ออกเป็น 6 ส่วน
รำชกำร ดังนี ้

๑) ส ำนักปลัด 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่ำง 
๔) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิกำรสังคม 
7) งำนตรวจสอบภำยใน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๔ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัง
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรภำยใน
กองกำรศึกษำฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บริกำร กรณีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ จึงแต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้รองปลัดหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน กรณีถ้าไม่มีรอง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี ้

นำยกิติศักดิ์  แฮดดี  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐5 – 2๑๐3 – ๐๐๑ 

 
 

/ เลขที่ต ำแหนง่... 
 
 



-๒- 
 

ก. มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร สั่งกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบควบคุม และกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดตำมกฎหมำย ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับก ำหนดไว้ ส ำหรับส่วนรำชกำรเพื่อน ำเสนอต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ประกอบด้วย ส ำนักปลัด(ยกเว้น งำนนิติกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนนโยบำยและแผน), 
หน่วยตรวจสอบภำยใน, กองคลัง (ยกเว้น งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้) 

ข. มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม หรือด ำเนินกำรเร่งรัด  เพื่อน ำเสนอต่อ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์  ประกอบด้วย กองช่ำง  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิกำรสังคม 

ค. ในกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ให้น ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
พิจำรณำวินิจฉัยก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ดังต่อไปนี้ 

๑. งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ทั้งพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ของทุกส ำนักทุกกอง 

๒. เรื่องที่กฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

๓. เรื่องที่ตกลงกันมิได้ ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่รับผิดชอบ 
๔. เรื่องที่หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองเห็นว่ำเป็นปัญหำ และน ำเสนอมำเพื่อรับควำม

คิดเห็นค ำวินิจฉัย หรือในกรณีพิเศษอื่นใด 
๕. เรื่องที่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรโดยเฉพำะ 

 

ทั้งนี้  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร แนะน ำ แก้ไขกำรปฏิบัติ
รำชกำร และหำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบ ตลอดจนกำรปฏิบัติรำชกำรของรองปลัดหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ เป็นปัญหำ มีอุปสรรค ข้อขัดข้อง หรืออื่นใด ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังคงไว้
ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรได้ตลอดเวลำโดยให้รองปลัดหรือผู้ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ สรุปผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่    5      เดือน กรกฎำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

                   
                          (นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 

      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำเนำคู่ฉบับ 

 
ที่ 267/๒๕๖๔ 

เรื่อง  ปลัดองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลมอบหมำยงำนให้แกร่องปลัด/ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
................................. 

 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ได้มีกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ตำมประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกำศใช้แผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) โดยมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ตำมแผนอัตรำก ำลังใหม่ ตำมมติคณะกรรมกำร
พนักงำส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโคกเริงรมย์ ได้ก ำหนดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ออกเป็น 6 ส่วน
รำชกำร ดังนี้ 

๑) ส ำนักปลัด 
๒) กองคลัง 
๓) กองช่ำง 
๔) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕) กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๖) กองสวัสดิกำรสังคม 
๗) หน่วยตรวจสอบภำยใน 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๔ แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัง
ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั  เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรภำยใน
กองกำรศึกษำฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บริกำร กรณีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ จึงแต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนให้รองปลัดหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน กรณีถ้าไม่มีรอง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 

นำยกิติศักดิ์  แฮดดี  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 
เลขที่ต ำแหน่ง ๑๐ – ๓ – ๐5 – 2๑๐3 – ๐๐๑ 

 
/ เลขที่ต ำแหนง่... 

 
 

 



-๒- 
 

ก. มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร สั่งกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบควบคุม และกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดตำมกฎหมำย ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับก ำหนดไว้ ส ำหรับส่วนรำชกำรเพื่อน ำเสนอต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ประกอบด้วย ส ำนักปลัด(ยกเว้น งำนนิติกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนนโยบำยและแผน), 
หน่วยตรวจสอบภำยใน, กองคลัง (ยกเว้น งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้) 

ข. มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม หรือด ำเนินกำรเร่งรัด  เพื่อน ำเสนอต่อ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์  ประกอบด้วย กองช่ำง  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิกำรสังคม 

ค. ในกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ปฏิบัติรำชกำรแทน ให้น ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรสวนต ำบล 
พิจำรณำวินิจฉัยก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ ดังต่อไปนี้ 

๑. งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ทั้งพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ของทุกส ำนักทุกกอง 

๒. เรื่องที่กฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

๓. เรื่องที่ตกลงกันมิได้ ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมที่รับผิดชอบ 
๔. เรื่องที่หัวหน้ำส ำนักปลัด ผู้อ ำนวยกำรกองเห็นว่ำเป็นปัญหำ และน ำเสนอมำเพื่อรับควำม

คิดเห็นค ำวินิจฉัย หรือในกรณีพิเศษอื่นใด 
๕. เรื่องที่ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งกำรโดยเฉพำะ 

 

ทั้งนี้  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร แนะน ำ แก้ไขกำรปฏิบัติ
รำชกำร และหำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำส่วนรำชกำรในควำมรับผิดชอบ ตลอดจนกำรปฏิบัติรำชกำรของรองปลัดหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ เป็นปัญหำ มีอุปสรรค ข้อขัดข้อง หรืออื่นใด ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังคงไว้
ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรได้ตลอดเวลำโดยให้รองปลัดหรือผู้ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งนี้สรุปผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ   วันที่    5      เดือน กรกฎำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

                   
                          (นำงสำวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 

      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกเริงรมย์ 
 

 

 
ลงนำม     วันที่   5   ก.ค. ๒๕๖๔     ปลัดฯ/ทำน 
ลงนำม              วันที่   5   ก.ค. ๒๕๖๔     หัวหน้ำฯ/ตรวจ 

ลงนำม        วันที่   5  ก.ค. ๒๕๖๔      นักทรัพยำกรบุคคล/ร่ำง/พิมพ ์
 


