
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 

ที่ 271/2564 
เรื่อง  มอบอ ำนำจให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

-------------------------- 
 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
ประกอบกับเพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวย  
ควำมสะดวก เกิดควำมรวดเร็ว ควำมคล่องตัวและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้สอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ.2546 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 60/1 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มำตรำ 15 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ 236 ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดศรีสะเกษเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลงวันที่ 
10 มกรำคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงมอบอ ำนำจให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) ปฏิบัติรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เฉพำะงำนซึ่งไม่รวมถึงงำน  
ที่สงวนไว้เป็นอ ำนำจของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ 
เร่งรัด เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ประจ ำส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 

 1. งานที่สงวนไว้เป็นอ านาจของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วย 
     1.1 ส ำนักปลัด 
         1.1.1 งำนบริหำรงำนทั่วไป 
         1.1.2 งำนบริหำรงำนบุคคล 
         1.1.3 งำนนโยบำยและแผน 
         1.1.4 งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
         1.1.5 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

     1.2 กองคลัง 
         1.2.1 งำนกำรเงินและบัญชี 
         1.2.2 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได ้
         1.2.3 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         1.2.4 งำนสำรสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
     1.3 กองสวัสดิกำรสังคม 
         1.3.1 งำนสังคมสงเครำะห์ 
         1.3.2 งำนสวัสดิกำรสังคม 
 

    /1.3.3 งำนระบบสำรสนเทศ...... 



         1.3.3 งำนระบบสำรสนเทศ 
         1.3.4 งำนพัฒนำชุมชนและส่งเสริมอำชีพ 
 

 2.มอบอ านาจให้ นายคงฤทธิ์  กองท า รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหำรงำน
ท้องถิ่น) ประเภทต ำแหน่ง บริหำรท้องถิ่น ระดับต้น ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน ในกำร
สั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติฎีกำ และอนุมัติเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย กำรปฏิบัติรำชกำร
หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งพึงปฏิบัติ หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใด
ภำยใต้กำรบังคับกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรูปแบบรำยงำนประจ ำปี เป็นประจ ำทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
ตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

     2.1 กองช่ำง 
         2.1.1 งำนก่อสร้ำง 
         2.1.2 งำนผังเมือง 
         2.1.3 งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
         2.1.4 งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
         2.1.5 งำนธุรกำรกองช่ำง 
     2.2 กองกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
         2.2.1 งำนกำรศึกษำ 
         2.2.2 งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
         2.2.3 งำนกีฬำและนันทนำกำร 
         2.2.4 งำนระบบสำรสนเทศ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  21 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 
 

              สั่ง   ณ  วันที่  21  เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 
                                                                        
 
 

 
 

(นำงสำวพิริยำ  โสมนัสกุล) 
         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน          
ที่ ศก 86001/                              วันที่        มิถุนำยน   ๒๕64 
เรื่อง    เรื่องกำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน ปฏิบัติรำชกำร 
          แทนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
เรียน   นำยคงฤทธิ์กองท ำ   ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
ประกอบกับเพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรอ ำนวยควำม
สะดวก เกิดควำมรวดเร็วควำมคล่องตัวและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้สอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ.2546 
            อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ60/1 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มำตรำ 15 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ  ข้อ 236 ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน 
ส่วนต ำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบล ลงวันที่ 10 มกรำคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงมอบอ ำนำจให้นำยคงฤทธิ์  กองท ำ
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) ปฏิบัติรำชกำรแทน ปลัดองค์กำรบริหำร  
ส่วนต ำบล เฉพำะงำนซึ่งไม่รวมถึงงำนที่สงวนไว้เป็นอ ำนำจของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และมอบอ ำนำจให้
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดับต้น) ปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลด่ำน ในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติฎีกำ และอนุมัติเบิกจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน  
ค่ำใช้สอย กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งพึงปฏิบัติ หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งใดภำยใต้กำรบังคับกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรูปแบบรำยงำนประจ ำปี 
เป็นประจ ำทุกปีเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล 
ตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ประจ ำส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 

  1. กองช่ำง 
           - งำนก่อสร้ำง 
               - งำนผังเมือง 
               - งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
               - งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
               - งำนธุรกำรกองช่ำง 
 
 
 
 
 

/2. กองกำรศึกษำและวัฒนธรรม..... 



      2. กองกำรศึกษำและวัฒนธรรม 
              - งำนกำรศึกษำ 
              - งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
              - งำนกีฬำและนันทนำกำร 
              - งำนระบบสำรสนเทศ 
 

             จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
        (นำงสำวพิริยำ  โสมนัสกุล) 

        ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


