คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ที ๒๔๒ / ๒๕๖๓
เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภ ายในลำนัก งานปลัด องค์ก ารบริห าร'ส่ว นตำนลลา,

า

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาตำบลและให้บริการและ.
อำนวยความสะดวกแก่ประขาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุชชองประชาชนตามหลล๓ ณฑ์
การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีฃ ององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๖๐/๑
แห่งพระราชบัญ ญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ค- ๒๔๓๗ และทีแ กัLขเพัมเติมจนถึงบีจจุบ ัน
และตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตำบลจังหวัด นครศรีธ รรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลขององค์ก ารบริห ารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๙ และทีแก้1ฃ
เพิ่ม เติมจนถึงป้จจุบ ัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีก ารเปลี่ยนแปลงพนักงานส่วนตำบล
บางตำแหน่ง เพื่อ ให้ง านชองสำนัก งานปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานสกาเป็น ไปด้ว ยเรีย บร้อ ยและ
เป็นป้จจุบัน จึงได้ออกคำสั่งโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายใน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดังนี้
สำนัก งานปลัด
นางพัช รีย ์ รัตนสุภา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ต ำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะ
หัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกับีญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ
หน้าที่ความรับ ผิดชอบและคุณ ภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีล ัก ษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลส้ม ฤทธึ๋ฃ อง
หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์แ ละ
งานบัตรประจำตัวประชาซน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ชองกอง หรือส่วนราชการใดไนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานชองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒ ร่ว มจัด ทำแผนหรือ โครงการติด ตามประเมิน ผลการดำเนิน ผลการดำเนิน งานตามแผนและ
โครงการต่างๆซึ่งอาจเป็น นโยบายและแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ งการบริห ารหรือ
ความมั่น คงของประเทศ เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต
ต่อไป
๑.๓ ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ใ.เฏิบัติงาน ตลอดจนประเมิน ผลและรายงานการดำเนิน งาน เพื่อให้เป็นไปตามเปีาหมายและผลสัมแทธึ๋ของ
หน่วยงานตามที่กำหนดไว้

๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดานงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับส'นุน งานเลขานุการ
งานนโยบายและแผน หรือ งานราซการที่ม ิได้ก ำหนดให้เป็น หน้าที่ข องกอง หรือ ส่วนราชการใดในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพอปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งฃี๋น ภายใต้ข ้อ จำกัด ด้า น
งบประมาณ บุคลากร และเวลา
๑.๕ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน
ภาพรวมเพื่อนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานระบบงานห่รือกระใ.ทนการทำงานมีประสิทธิภาพ3ภกขึ้น
๒. ด้านบริห ารงาน
๒.๑ ควบคุม ดูแ ลการจัด ทำคำของบประมาณรายจ่า ยประจำปี ข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณเพื่ม เติม
และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประ3Jาณที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไวิ
๒.๒ ศึก ษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆในองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ งในการจัดทำนโยบายและยุท ธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์แ ละ
แผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้อ งกับ งานด้าน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก ารทำงานชองผู้บ ริห ารองค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด
๒.๔ ควบคุม ดูแ ลการจัด ทำคำชองบประมาณรายจ่า ยประจำปี ข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณเพื่ม เติม
และ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้
๒.๕ พิจ ารณาอนุม ัต ิ อนุญ าต การดำเนิน การต่างๆ ตามภารกิจ ที่ห น่ว ยงานรับ ผิด ชอบเพื่อ ให้
บรรลุเบีาหมายและผลสัมฤทธี้กำหนด
๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแกใ,ข และควบคุมดูแลการจัดการงาน
ต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เข่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัด พิม พ์แ ละแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมง''ณบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งาใ3
ติฅตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทัน เวลาและตรงตามความต้องการของ
ผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆสูงสุด
๒.๗ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ
สัญญา เพื่อ ให้งานต่างๆตำเนิน การไปอย่างถูก ต้องตามหลัก วิช าการ และตามกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๘ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุม ดูแ ลงานบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้บระโยซใ!
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๙ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ
งานจัด ระบบงาน เพื่อ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีแ นวทางในการปฏิบ ัต ิง านทีม ีเบีา หมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

๓

๒.๑๐ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประขาสัมพันธ์เพื่อให้
เกิตการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงขัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพสักษณ์
ที่ดีต่อประขาซนในท้องถิ่น
๒.๑๑ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ
เซ่นการแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้ง ย้ายที่อ ยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประซาขน เป็นต้น เพื่ออำนวยโทรให้
การให้บริการประซาขนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การภาครัฐ เอกขน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธี้และเป็นประโยชน์ต่อประขาขนผู้รับบริการ
๒.๑๓ ขี้แ จงข้อ เห็จ จริง พิจ ารณาให้ค วามเห็น ข้อ เสนอแนะในที่ป ระขุม คณะกรรมการและ
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ
๒.๑๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริห ารงานทรัพ ยากรบุค คล
๓.๑ จัด ระบบงานและอัต รากำลัง เจ้า หนาที่ใ นหน่ว ยงานให้ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ เพื่อให้ก าร
ปฏิบัติราซการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญ ขาเพื่อให้
เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓.

๔. ด้านบริห ารทรัพ ยากรและงบประมาณ
๔.๑ วางแผนการใข้ท รัพ ยากรและงบประมาณของหน่ว ยงาน เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบาย
พันธกิจและความเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๔.๒ ร่ว มหรือ วางแผนและประสานกิจ กรรมให้ม ีก ารใช้ท รัพ ยากรของหน่วยงานที่รัใ)ผิด ขอบ
ทั่งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้ก ารทำงานเกิดประสิท ธิภาพคุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมายขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่ส ังกัด โดยอาจพิจ ารณานำงบประมาณที่ไ ด้ร ับ จัด สรรมา
ดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน
๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
งานบริห ารทั่ว ไป
นางสาวกิต ติย าพัท ธ เสวีพงศ์ ตำแหน่ง นัก จัดการงานทั่วไปขำนาญการ
เลขที่ต ำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดขอบดังนึ๋
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะหัว หน้า งาน ซึ่งต้อ งกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญงานสูง ในด้านการบริห ารจัด การ
ภายในสำนักงานหรือการบริหารราขการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญ หาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความลามารถ
ประสบการณ์แ ละความชำนาญงานสูงในด้านบริห ารจัด การภายในสำนัก งานหรือ การบริห ารราชfทรทั่วไป
ปฏิบัติงานที'ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญ หาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีล ัก ษณะงานที่
ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

๔

๑. ด้านปฏิบ ัติก าร

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสรุปรายงาใ.!สนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่างๆ
๑.๒ ช่ว ยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น งานบริห ารทรัพ ยากรบุค คลงาน
บริหารงานงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราซการ งานบริหารอาคารสถานพี่ งานจัดระบบงาน งานรักษา
ความปลอดภัย และงานสัญ ญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อ ให้ส ามารถบริห ารราชการเถิด ผลสัม ฤทธึ๋ต ามเป้าหมายที่
กำหนด
๑.๓ ควบคุมและดูแลการเก็บรักษา และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ
ระเบียบ คำสั่งต่างๆของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา ร่วมทัง
เป็นหลักฐานทางราชการที่สำคัญ
๑.๔ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียน หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อไมให้
เถิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๑.๕ ตรวจสอบการดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน การบันทึก
การคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
๑.๖ การดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้อ งมีก ารเตรียมเอกสาร
การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองาน พิธีการ
ต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานราชการ
๑.๗ ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนด
๑.๘ งานรัฐพิธี หรืองานราชพิธีต่างๆ เพื่อให้งานดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๙ ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อการ
รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชองผู้บังคับบัญชา
๑.๑๐ วิเ คราะห์ และการทำรายงานผลการปฏิบ ัต ิร าชการ ผลการติด ตามและเร่ง รัด การ
ปฏิบัติงาน ร่วมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลและข้อมูลพี่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการ
บริหารงาน
๑.๑๑ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกับผู้ติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประซาขนเกิดความรู้ความรู้ใจ
และสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
๑.๑๒ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สภาเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยว
- งานพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- กิจกรรมจิตอาสา
- งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- งานด้านแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (แผน ปปช.)
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับ
สำนัก กอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้บ ีญ หาในการปฏิบ ัติงาน เพื่อ ให้ก ารดำเนิน งานเป็น ไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธพี่กำหนด

- จัด ทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวีธีปฏิบัติ เพอแจ้ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรนทราบ หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป
- จัดเตรียมการประขุม บันทึกการประขุม และจัดทำรายงานการประขุมเพื่อให้การประขุม
เบ็เนไปด้วยความเรียบร้อย และมหลักฐานในการประขุม
- จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำฎีก าเบิก จ่ายเงิน
- อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานฃองหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประขุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับบอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเปีนไปตามกำหนดเวลาและ
บรรลุวัตถุประสงค์
นายยุท ธ’นา คันธานุกูล พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขบรถยนต์
(กง๕๑๓๓ นครศรีธรรมราข) มีหน้าที่ความรับผิด'ขอน ดังนี้
๑. ขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
๓. แกไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใซ,รถยนต์
๔. รับ-ส่งหนังสือจากอำเภอ/จังหวัด
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นายสิท ธิช ัย พันธะ พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับ รถยนต์ (บล ๒๗๑๖)
มีห น้าที่ค วามรับ ผิดชอบ คังนี้
๑. ขับรถยนต์ (บล ๒๗๑๖ นครศรีธรรมราซ)
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
๓. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นายกนต์ธร อิฎฐผล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีห น้าที่รับผิดขอบดังนี้
๑. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นบานบุรีสองข้างทางหน้าที่ทำการองค์การบรืหารส่วนตำบลลานสกา
๒. ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
๓. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
นางกนกวรรณ แก้ว ธวัข วิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่รับ ผิดขอบด้งนี้
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจ่ายหนังสือทุกกอง
๒. ช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
๓. ประซาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๔. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานนโยบายและแผน
จ่าเอกปวิฃ สุวรรณโกดัย ตำแหน่งนัก วิเคราะหํน โยบายและแผนขำนาญการ
เลขที่ต ำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๑๐๓-00 มีห น้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะหัว หน้า งาน ซึ่งต้อ งกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและ

แผนหรือ งานวิจ ัย จราจร ปฏิบ ัต ิงานที่ต ้อ งตัด สิน ใจหรือ แท้ป ัญ หา ที่ย าก และปฏิบ ัต ิง านอื่น ตามที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายหรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบทารณ้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชำนาญงานสูง ในด้า นวิเคราะห์น โยบายและแผนหรือ ด้า นวิจ ัย จราจร ปฏิบ ัต ิงานที่ต ้อ งตัด สิน ใจหรือ
แท้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบ ัติก าร

๑.๑ ศึก ษา วิเคราะห์ วิจ ัย และประมวลนโยบายของรัฐ บาล กระทรวง กรม จัง หวัด และ
สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือ ง และสังคมของประเทศ เพื่อ วางแผนประกอบการกำหนดนโยบายปละ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคง
๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการ
พัฒ นาเศรษ1ซิกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้
บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ๋สูงสุด
๑.๓ ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่ใiคง เพื่อ ช่ว ยจัด ทำแผนยุท ธศาสตร์ แผนพัฒ นา ๓ ปี
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๑.๔ ศึก ษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชากร และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกำหนด นโยบาย
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๕ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัด ลำดับ ความสำคัญ ของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๖ ติด ตามประเมิน ผลการพัฒ นาและการบริห ารจัด การ และการปฏิบ ัต ิก ารขององค์ก รท’ง
ภาครัฐและเอกซนในทุก ระดับ พื้น ที่ และทุกระดับชุมซน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวช้อ งกับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเทินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด
๑.๗ ดำเทิน การสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อ สร้างซ่อ มแซม รื้อ ย้า ย สิ่ง
อานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมารการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
๑.๘ ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกขนในการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางนํ้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส่และเป็นธรรม
๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานที่มืคุณภาพ และสามารพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้
๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก
จากนโยบายขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงาบที่เกี่ยวช้อง เพื่อ จัค ทำแผนยุท ธศาสตร์แ ละ
แผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประ!โยชน์
สูงสุดต่อพื้นที่
๑.๑๑ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลลานสกา
- งานประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ประซาสัมพันธ์เวบไซด์ของหน่วยงาน
-งานกิจ การสภา
- งานควบคุมภายในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย
- ดูแลระบบ INFO
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๑.๒ ดำเนิน การระงับ อัค คีภ ัย และภัยพิบ ัต ิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ในพื้น ที่รับ ผิดขอบ การทภัย การ
ช่วยเหลือ ผู้ป ระสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ ความปลอดภัย และบรรเทาความเลืย หายที
เกิดขึ้น
๑.๓ ตรวจสอบเครื่องมืออุป กรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใซ้ใ.บการ
ปฏิบ ัต ิงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนิน การเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลทีเ่ ป็นประโยขน่ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งนํ้า เส้น ทางจราจร
แหล่งชุมขนต่างๆ บริเวณหรือพื้น ที่ท ี่เสี่ยงต่อการเกิด ภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป็องกัน รับ สถานการณ์ และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
๑.๕ ศึก ษาวิเคราะห์ จัด ทำรายงาน บัน ทึก และสถิต ิข ้อ มูล ต่างๆ ในงานปีอ งกัน บรรเทา
สาธารณภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๑.๖ ศึก ษาค้น คว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ นำมาพัฒ นาและปรับ ปรุงการปฏิบ ัต ิงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทํองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑๘. งานอื่นๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
- งาน อปพร.
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยของ อบต.
๒. ด้านการกำกับ ดูแ ล
๒.๑ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๒.๒ วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติห น้าที่สำเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ด้านการบริก าร
๓..๑

ประสานงานกับ หน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้ง ภาครัฐ และเอกซนที่เกี่ย วข้อ งเพื่อ
ลานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
๓.๒ ให้ค ำปรึก ษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ป ระขาสัม พัน ธ์ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราขการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกขนและ
ประซาขน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
๓.๓ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่ว ยงาน
ราชการ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป
๓.๔ผีเกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก,เจ้าหน้าที่ร องลงมาหน่วยงานต่างๆ
และประชาชนร่ว มทั้ง ตอบป้ญ หาและชี้แ จงเรื่อ งต่างๆเกี่ย วกับ งานในหน้าที่ เพื่อให ้ผ ู้ป ฏิบ ัต ิม ีท ัก ษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

งานการเจาหนาท
นางปนิต า โอฬารกิจ ตำแหน่งนัก ทรัพ ยากรบุคคลชำนาญการ
เลฃที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องทากับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความ•สามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในค้านการบริหารหรือการ
พัฒ นาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้นิญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบห3ภยห่รือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้บีญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบ ัต ิก าร

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฬเนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อ เสนอแนะในการวางแนวทาง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.๒ ศึก ษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพื่อให้เป็นปีจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๓ ดำเนินการสร้างและพัฒ นาวิธีการ เครื่อ งมือเกี่ยวกับ การวัดและประเมิน ต่างๆ เขนการ
ประเมิน ค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเบีาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอ และดำเนิน การเกี่ยวกับ ข้อมูล สารสนเทศด้าน
การบริห ารทรัพ ยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกลบการกำหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและ ความจัาเป็นใน
การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล การ'วางแผน,ทางก้าวหน้า'ในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการ
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการแกอบรม
๑.๖ ศึก ษาวิเคราะห์ข ้อ มูลศึก ษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดขอบของแต่ละหน่วยงาน และการแน่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ขัดเจน และสามารถสนับสทุน
การดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อ การกำหนดตำแหน่งและการวางแผน
อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนิน การเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อน
ระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำหน้าที่ความรับผิดขอบ และทักษะความสามารถของ
ตำแหน่งงาน และกำหนดระดับตำแหน่งงานให้สอดคล้องตามหงทที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความ
ชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน และให้เป็น
แนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๑ ด)

๑.๑๐ ศึก ษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน ผลการ
ปฏิบัต ิงานและการบริห ารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกดความ
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
๑.๑๑ ศึกษา รวนรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนิน การทางวิน ัย การรักษา
วิน ัยและจรรยา
๑.๑๒ ให้ดำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยฃนัในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปิญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
๑.๑๓ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู!หม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อง!ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๑๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
- บันทึกข้อมูลระบบงานบุคคลท้องถน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน และ
แถ้บีญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่ว มกัน โดยมีบ ทบาทในการให้ค วามเหนและดำแนะนำเบื้อ งต้น แfi
สมาขิกในทึมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมีอและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็น หรือดำแนะนำเบื้องด้น แก่ส มาขิกในทึมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริก าร
๔.๑ ให้คำปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกซน ข้าราฃการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาซนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การผึเกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
เชี่ยวฃาญ เพื่อประโยฃน่ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๒ ให้คำปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
๔.๓ ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การใJริหาร
และการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ ดำเนิน การเกี่ย วกับ การจัด ทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูป แบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาไข้ เพื่อ การเรีย นรู้ และการทำความ
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสวัส ดิก ารสัง คมและพัฒ นาซมชน
นายประพัฒ น่ จรัญ สวัสดิ๋ ตำแหน่งนัก พัฒ นาขุม ชนชำนาญการ
เลขที่ต ำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๘0๑-0๐๑ มีหน้าที่รับผิดขอบ ดงบี
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะหัว หน้า งาน ซึ่งต้อ งกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิง านของผู้ร ่ว ม
ปฏิบ ัต ิงาน โดยใช้ค วามรู้ค วามสามารถ ประสบการณ และความชำนาญงานในด้านวิซ าการพัฒ นาขุม ซน
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแท้บีญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบ ัต ิงานในฐานะผู้ม ีป ระสบการณ์ โดยใช้ฅ วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ชำนาญงานสูงในด้านวิฃาการพัฒ นาขุมซน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแท้ปัญ หาที่ยาก และปฏิบัติงานอน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบ ัต ิก าร
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาขุมขน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสมุนการรวมกลุ่ม ของ
ประซาขนในขุมซนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำขุมซน กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ายองค์กรประขาขน
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาขุมซน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของขุมซน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของขุมขนในการ
บริหารจัดการขุมซน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและมั่นคงของเศรษฐกิจขุมขนระดับ
ฐานราก ร่วมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาขุมขนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวช้องในงานพัฒนาขุมซน เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแท้!ขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒ นาขุมขนและระบบ
สารสนเทศขุมซน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ
๑ .๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒ นาและส่งเสริม ศัก ยภาพขุม ซนและเศรษฐกิจขุม ซน เพื่อสร้าง
ความสมดุลในการพัฒ นาขุมขน และความมั่นคงซองเศรษฐกิจขุมซนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งซอง
ขุมซนอย่างยั่งยืน
๑.๖ กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ซี้วัดด้านพัฒนาขุมขน เพื่อให้มีเกฒฑ์ซี้วัดด้านการพัฒนาขุมขน
ที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน
๑.๗ ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุป วิเคราะห์ก ารดำเนิน การด้านการจัดการ ความรู้และภูม ิ
ปัญญาห้องถิ่นซองขุมซน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของขุมซน
๑.๘ ส่งเสริม สนับสมุน และพัฒ นากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ซองประซาซนใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ให้ขุมซนคิดค้นป้ญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินกาวร่วมกันเพื่อแท้!ขปัญ หา
ความต้องการของตนเอง และขุมซนได้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานVวัฒนาขุมซน
๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประขาคม หรือเวทีขุมซนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอื๋อ
ให้ประซาขนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทำแผนขุมซน เพื่อแท้!ขปัญหาความต้องการของขุมซน
และพัฒนาเครือข่ายของขุมขนในทุกระดับ
๑.๑๐ ส่งเสริม สนับสมุน พัฒ นาทัก ษะ และให้ค วามให้ก ารบริห ารจัด การระบบข้อ มูล แท่
เจา,หน้าที่ ผู้นำขุมซน องค์กรขุมซน เครือข่ายองค์กรขุม•ซน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาขุมซน และการจัดทำระบบสารสนเทศขุมซน
ร่วมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยซน้สูงสุด

๑.๑๑ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้และการมีส ่วนร่วมของ
ประซาซนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประซาซนในชุมซนสามารถจัดทำแผนในขุมซน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และดำเนิน การร่วมกัน เพื่อแก้ไซปัญหาความต้องการซองต้นเอง และชุมซนได้ ตลอดจนเนินที่ปรึกนาไนการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมขน
๑.๑๒ ควบคุม ติดตาม ดูแลส่งเสริม สนับสมุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมซน กลุ่ม
แม่บ้านและเครือข่ายประซาซน เพื่อส่งเสริมประขาซนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ
พัฒนาชุมซนในท้องถิ่นของตน
๑.๑๓ ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู่พ ัการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อ
ดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เข่น เบี๋ยยังซีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณ ภาพขีวิตที่
ติชื้น
๑ .๑ ๔ วางแผน'’ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสมุนอาซีพที่เหมาะสมแก่ประซาซนในชุมขน เพื่อให้
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมซน
๑.๑๔ ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดการโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดำเนินการ
ตามแผนโครงการ การโฆษณาและประซาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เนินประโยนซ์แก่
ชุมซน เซ่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับ เด็ก และเยาวซน กิจกรรมเพื่อให้
ห่างไกลยาเสพติด เนินต้น
๑.๑๖ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสมุนผู้นำชุมซนหรือกรรมการชุมซน เพื่อให้รู้
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมขนซองตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑. ๑๗ ดูแลและบริห ารตลาดกลางขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ป ระขาขนมีต ลาด
จำหน่ายสินค้าที่เนินธรรม
๑.๑๘ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสมุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ
เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเนินประโยซนํต่อประขาซนในชุมขน
๑.๑๙ ให้ค ำปรึก ษา และข้อเสนอแนะที่ประโยซน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญ หาต่างๆ ที่
เกิด ขึ้น แก่เจ้า หน้าที่ใ นระดับ รองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือ หน่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ ง เพื่อไห้การ
ดำเนินงานเนินไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลากำหนด
๑.๒0 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัฒนาชุมขน เพื่อนำมาประยุกต่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒๑ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานสกา (สปสซ.)
- งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมซน
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานเศรษฐกิจชุมซน
- การจัดทำแผนชุมซน
- งานศูนย์ยุติธรรมชุมขน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการตามหน่วยงานระดับ
สำนักหริอกอง และแก้ป ัญ หาในการปฏิบ ัติงาน เพื่อ'ให้การดำเนินงานเนิน'โปตามเปัาหมายและผลสมสุทธี้ที่
กำหนด

ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานการทำงานร่วมกัน โดยมบทบาทในการให้ความเห็น และคำแนะนำเบืองด้น แก่
สมาซิกในทีมงานหรืองานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมฤทธึ๋ผลตามที่กำหนด
๓.๒ ให้ข ้อ คิด เห็น หรือ คำแนะนำเบื้อ งด้น แก่ส มาซิก ในทีม งา'นหรือ บุค คลหรือ หน่ว ยงานที
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินตามที่ได้มอบหมาย
๓.

๔. ด้านการบริก าร
๔.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้น ำขุม"ชน กลุ่มหรือองค์กร
ประซาซน เครือข่ายองค์กรประซาซน และขุมขน ตลอดจนภาคี่พัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง
ซองขุมซนและความมั่นคงของเศรษฐกิจขุมซบระดับฐานรากตามหลักการพื่งตนเองและหลักการมีล่วนร่ามของ
ชุมชน
๔.๒ กำหนดวิ?!การ และออกแบบการจัดทำสื่อประซาสัมพัน ธ์ ข้อมูล ข่า วสารเกี่ย วกับ การ
ดำเนิน งานพัฒ นาชุม ซน ในทุกๆ ด้าน ข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ แหล่งทุน ข้อ มูลสารลนเทศขุม ซน ข้อ มูล การ
พัฒ นาอาชีพ ฯลๆ เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ห น่วยงานภาคิก ารพัฒ นา ประซาซน ผู้นำขุมซน กลุ่มองค์กรประซาขน
เครือข่ายองค์กรประขาขน ละขุมซน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นางจริย า ครซาตรี พนัก งานจ้า งตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ฃ ่ว ยเจ้า พนัก งานพัฒ นาขุม ซน
มีหน้าที่รับผิดซอบ ดังนี๊
๑. งานเด็กแรกเกิด
๒. งานซมรมผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานสกา (สปสข.)
๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานล่ง เสริม การศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
นางสาวซิด าวรรณ ใหม่แก้ว ตำแหน่ง นัก วิฃ าการศึก ษาปฏิบ ัต ิก าร เลขที่ต ำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑๓๘๐๑-๐๐๑ มีห น้าที่และความรับ ผิดขอบ ดังนี้
ปฏิบ ัต ิงานในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิงานระดับ ด้น ที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถทางวิซ าการในการทำงาน
ปฏิบ ัต ิง านเกี่ย วกับ งานด้า นการศึก ษา ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบ ัต ิงานอื่น ตามที่ได้รัน
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบ ัต ิก าร
๑.๑ ศึก ษา วิเคราะห์ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การศึก 'พา เพื่อ เปีน ข้อ มูล ประโ)อบการการพัฒ นางานด้า น
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึก ษา วิเคราะห์ วิจ ัย เบื้อ งด้น เพื่อ ประกอบการจัด ทำข้อ เสนอนโยบายและแผนมาตรฐาน
การศึก ษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลตและพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
๑.๓ ศึก ษา วิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ยวกับ การจัด ตง การยุบ รวมสถานศึก ษา เพื่อ ประกอบการพัจ ารณา
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ จัด ทำแผนงาน/โครงการต่า งๆ เพื่อ ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การศึก ษา ศาสนา ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
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๔. ด้านการบริก าร
๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เซ่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพ ิธภัณ ฑ์ท างการศึก ษา
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิฃาชีพแก่ประซาขนรอย่างทั่วถึง
๔.๒ ผลิตคู'มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิช าการ รวมทั้ง ให้ค ำแนะนำปรึก ษา
เบื๋องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมซน ประขาซนทั่วไป
๔.๓ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิซาการนานาซาติ จัดประชุมอใJรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึก ษาและวิข าชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
๔.๔ เผยแพร่ก ารศึก ษา เซ่น จัด รายการวิท ยุ โทรทัศน์ เชีย นบทความ จัด ทำวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใข้เทคโนโลย์ทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและ'วิ,ซา1ชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๔.๕ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ย วกับ งานการศึก ษาเพื่อ ให้ส อดคล้อ งและสนับ สนุใ iภารกิจ ซองหน่ว ยงาน และ'ไข้ป ระกอบการพิจ ารณา
กำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
นางกานดา บุญ ญานุว ัฒ น์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดซอบ ดังนี้
๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
๒ ส่งเสริมพัฒนาการซองเด็กในลักษณะบุรณาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ'ให้เด็ก'ได้'พัฒใทด้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒ นาการต่าง ๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็ใวความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กจะนำไปสู่การค้นหาสาเหตุและวิธีการแกไขได้ทันห่วงพี
๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๔ ประสานสัม พัน ธ์ร ะหว่างเด็ก กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสมาซิก ในครอบครัว ตลอดจนเป็น
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ตีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาซิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิซาการและมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวจิร าวรรณ บันลือฟืฃ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดขอบ ดังนี้
๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
๒ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบุรณาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒ นาด้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบ'โต พฤติกรรม พัฒ นาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็น ความ
เปลี่ย นแปลงทั้ง ปกติ และผิด ปกติท ี่เกิด ขึ้น กับ เด็ก ซึ่ง เด็ก จะนำไปสู่ก ารค้น หาสาเหตุ และวิธ ีก ารแก๒ได้
ทันห่วงพี
๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒ นาเด็กทุกด้านทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะลมกับพัฒนาการของเด็ก
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๕ ประสานสัม พัน ธ์ร ะหว่างเด็ก กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสมาชิก ในครอบครัว ตลอตจนเป็น
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงไค้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗ งานอื่น ๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
นางสาวกุล วดี ดังสะท้าน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้
๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกค้านตามวัย
๒ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบรพาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒ นาค้าน
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒ นาการต่าง ๆ ของเด็กเพื่อจะไค้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กจะนบัIปสู่การค้นหาสาเหตุและวิธกี ารแก้ไขไค้ทนพ่วงที
๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกค้าน ทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเทมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๕ ประสานสัม พัน ธ์ระหว่างเด็ก กับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสมาชิก ในครอบครัว ตลอดจนเป็น
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ตีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงไค้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗ งานอื่น ๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
งานลาธารณสุข และสิ่ง แวดล้อ ม
น างสาวธยาน ี ศรีจ งกล ตำแหน่ง นัก จัด การงานทั่ว ไป ลูก จ้า งประจำ มีห น้า ที่ก ำกับ ดูแ ล
ผู้ป ฏิบ ัติงาน ดังนี้
นายธนพล ศรีนาคซ พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. ขับรถบรรทุกขยะ (นศ ๘๑-๔๘๑๗ นครศรีธรรมราซ)
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
๓. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใข้รถยนต์
๔. งานอื่นๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
นายสนธยา วิช ัย ดิษ ฐ พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. เก็บขยะในพื้นที่ตำบลลานสกา จำนวน ๗ หมู่บ้าน
๒. ส่งหนังสือประสานงานระหว่าง อบต.ลานสกา และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประขาคม สมาขิก
อบต. และคณะกรรมการ และสมาขิกกลุ่มต่างๆ
๓. งานอื่นๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน
- ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอกควัน
- ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่านํ้าประปา และค่าขยะในกองคลัง
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นายจิร พงศ์ พงศาปาน พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. ๓ บ'ขยะ'โน'พื้นที่ตำบลลานสกา จำนวน ๗ ทมู่'บ้าน
๒. งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย
- ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่านํ้าประปา และค่าขยะในกองคลัง
นายปรานอม มูณ ีวรรณ พนัก งานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. เก็บขยะในพื้นที่ตำบลลานสกา จำนวน ๗ หมู่บ้าน
๒. ช่วยงานบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย
- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน
- ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอกควัน
ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดย
เคร่ง ครัด หากมีป ้ญ หาอุป สรรคเกี่ย วกับ งานใบหน้า ที่แ ละความรับ ผิด ขอบขอให้ร ายงานให้ผ ู้บ ัง คบบัญ ขา
ตามลำดับขั้นเพื่อทราบและแโไไขปรับปรุงต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒(£๖๓
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงขื่อ)
(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

