
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ที ๒๔๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในลำนักงานปลัดองค์การบริหาร'ส่วนตำนลลา, า

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ กระจายอำนาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาตำบลและให้บริการและ. 
อำนวยความสะดวกแก่ประขาซนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สุชชองประชาชนตามหลล๓ ณฑ์ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ ๐ /๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ค- ๒๔๓๗ และทีแกัLขเพัมเติมจนถึงบีจจุบัน 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไช 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๙ และทีแก้1ฃ
เพิ่มเติมจนถึงป้จจุบัน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานส่วนตำบล 
บางตำแหน่ง เพ ื่อให้งานชองสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาเป็นไปด้วยเรียบร้อยและ 
เป็นป้จจุบัน จึงได้ออกคำสั่งโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายใน 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดังน้ี
ส ำน ักงาน ป ล ัด

นางพัชรีย ์ รัตนสุภา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็กหรือในฐานะ 
หัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแกับีญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะ 
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ 
ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านแผนงาน
๑.๑ รวมวางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปาหมายและผลส้มฤทธึ๋ฃอง 

หน่วยงานด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร์และ 
งานบัตรประจำตัวประชาซน หรืองานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ชองกอง หรือส่วนราชการใดไนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานชองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๒ ร่วมจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินผลการดำเนินงานตามแผนและ 
โครงการต่างๆซึ่งอาจเป็นนโยบายและแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหารหรือ 
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้เกิดการนำเสนอแนวทางในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการอื่นๆ ในอนาคต 
ต่อไป

๑.๓ ร่วมติดตาม เร่งรัด การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ 
ใ.เฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปีาหมายและผลสัมแทธึ๋ของ 
หน่วยงานตามที่กำหนดไว้



๑.๔ ร่วมวางแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานหรือระบบงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดานงานนโยบายและแผน ด้านงานบริหารทั่วไป งานสนับส'นุน งานเลขานุการ 
งานนโยบายและแผน หรืองานราซการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด เพอปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งฃี๋น ภายใต้ข้อจำกัดด้าน 
งบประมาณ บุคลากร และเวลา

๑.๕ ค้นคว้าประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของหน่วยงานใน 
ภาพรวมเพ่ือนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานระบบงานห่รือกระใ.ทนการทำงานมีประสิทธิภาพ3ภกข้ึน

๒. ด้านบริหารงาน
๒.๑ ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพื่มเติม 

และการโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประ3Jาณที่เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไวิ

๒.๒ ศึกษา วิเคราะห ์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์และ 
แผนปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดรับกับนโยบายของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา 
เทศบาล หรือสภาตำบล รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานชองผู้บริหารองค์การ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด

๒.๔ ควบคุมดูแลการจัดทำคำชองบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณเพื่มเติม 
และ การโอนเปลี่ยนระบบงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับภารกิจตามกฎระเบียบและเวลาที่กำหนดไว้

๒.๕ พ ิจารณาอนุมัต ิ อนุญาต การดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อให้ 
บรรลุเบีาหมายและผลสัมฤทธี้กำหนด

๒.๖ มอบหมาย ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแกใ,ข และควบคุมดูแลการจัดการงาน 
ต่างๆ หลายด้านของหน่วยงานสนับสนุน เข่น งานธุรการ งานรักษาความปลอดภัย งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย 
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุมง''ณบันทึก 
เรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งาใ3 
ติฅตามผลงาน เป็นต้น เพื่อดูแลให้งานเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง ทันเวลาและตรงตามความต้องการของ 
ผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆสูงสุด

๒.๗ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนิติการ งานระเบียบและ 
สัญญา เพื่อให้งานต่างๆตำเนินการไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๘ มอบหมาย ว ิเคราะห ์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหา บริหาร พัฒนาและใช้บระโยซใ! 
จากบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๙ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานนโยบายและแผน หรือ 
งานจ ัดระบบงาน เพ ื่อให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นม ีแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิงานท ีม ีเบ ีาหมายและม ี 
ประสิทธิภาพสูงสุด



๓

๒.๑๐ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะ และควบคุมดูแลงานประขาสัมพันธ์เพื่อให้ 
เกิตการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมทั่วถึงขัดเจน และเกิดการสื่อสารภายนอกที่สร้างความเข้าใจและภาพสักษณ์ 
ที่ดีต่อประขาซนในท้องถิ่น

๒.๑๑ มอบหมาย วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และควบคุมดูแลงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ 
เซ่นการแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การจัดทำบัตรประจำตัวประซาขน เป็นต้น เพื่ออำนวยโทรให้ 
การให้บริการประซาขนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๑๒ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์การภาครัฐ เอกขน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธี้และเป็นประโยชน์ต่อประขาขนผู้รับบริการ

๒.๑๓ ขี้แจงข้อเห ็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประขุมคณะกรรมการและ 
คณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ัง หรือเวทีเจรจาต่างๆ

๒.๑๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
๓.๑ จัดระบบงานและอัตรากำลังเจ้าหนาที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การ 

ปฏิบัติราซการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
๓.๒ ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญขาเพื่อให้ 

เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

๔. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
๔.๑ วางแผนการใข้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

พันธกิจและความเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๔.๒ ร่วมหรือวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่รัใ)ผิดขอบ 

ทั่งด้านงบประมาณ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพคุ้มค่า และ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส ังกัด โดยอาจพิจารณานำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา 
ดำเนินการและใช้จ่ายร่วมกัน

๔.๓ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า 
และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

งานบริหารทั่วไป
นางสาวกิตติยาพัทธ เสวีพงศ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ 

เลขที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดขอบดังนึ๋
ปฏ ิบ ัต ิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของผ ู้ร ่วม 

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ 
ภายในสำนักงานหรือการบริหารราขการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน 
อ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความลามารถ 
ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชfทรทั่วไป 
ปฏิบัติงานที'ต้องตัดสินใจหรือแก้ป้ญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ 
ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้



๔

๑. ด้านปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูลสถิติสรุปรายงาใ.!สนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้าน ต่าง  ๆ
๑.๒ ช่วยวางแผน ติดตาม และปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคลงาน 

บริหารงานงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราซการ งานบริหารอาคารสถานพี่ งานจัดระบบงาน งานรักษา 
ความปลอดภัย และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารราชการเถิดผลสัมฤทธึ๋ตามเป้าหมายที่ 
กำหนด

๑.๓ ควบคุมและดูแลการเก็บรักษา และการรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ 
ระเบียบ คำสั่งต่างๆของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกต่อการค้นหา ร่วมทัง 
เป็นหลักฐานทางราชการที่สำคัญ

๑.๔ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียน หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไมให้ 
เถิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

๑.๕ ตรวจสอบการดำเนินการงานธุรการ งานสารบรรณ การรับส่ง การลงทะเบียน การบันทึก 
การคัดแยกประเภท และการจัดส่งหนังสือ เอกสารของทางราชการ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

๑.๖ การดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร 
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 .๑ ๐  ว ิเคราะห ์ และการทำรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิราชการ ผลการต ิดตามและเร ่งร ัดการ 

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 และแก้บีญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม 
เป้าหมายและผลสัมฤทธพี่กำหนด



- จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวีธีปฏิบัติ เพอแจ้ง 
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรนทราบ หรือดำเนินการต่าง  ๆ ต่อไป

- จัดเตรียมการประขุม บันทึกการประขุม และจัดทำรายงานการประขุมเพื่อให้การประขุม 
เบ็เนไปด้วยความเรียบร้อย และมหลักฐานในการประขุม

- จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานฃองหน่วยงาน ในเรื่องการ 

ประขุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับบอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเปีนไปตามกำหนดเวลาและ 
บรรลุวัตถุประสงค์

นายยุทธ’นา คันธานุกูล พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขบรถยนต์ 
(กง๕๑๓๓ นครศรีธรรมราข) มีหน้าที่ความรับผิด'ขอน ดังนี้ 

๑. ขับรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงาน 
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ 
๓. แกไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย  ๆในการใซ,รถยนต์ 
๔. รับ-ส่งหนังสือจากอำเภอ/จังหวัด 
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายสิทธิชัย พันธะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (บล ๒๗๑๖)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คังนี้

๑. ขับรถยนต์ (บล ๒๗๑๖ นครศรีธรรมราซ)
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
๓. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ในการใช้รถยนต์
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายกนต์ธร อิฎฐผล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้
๑. ตัดแต่งกิ่งไม้และต้นบานบุรีสองข้างทางหน้าที่ทำการองค์การบรืหารส่วนตำบลลานสกา 
๒. ดูแลรักษาต้นไม้บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
๓. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นางกนกวรรณ แก้วธวัขวิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน มีหน้าที่รับผิดขอบด้งนี้ 
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจ่ายหนังสือทุกกอง 
๒. ช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 
๓. ประซาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
๔. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน
จ่าเอกปวิฃ สุวรรณโกดัย ตำแหน่งนักวิเคราะหํนโยบายและแผนขำนาญการ 

เลขที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๑๐๓-00 มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
ปฏ ิบ ัต ิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของผ ู้ร ่วม 

ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและ



แผนหรืองานวิจ ัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต ้องตัดสินใจหรือแท้ปัญหา ท ี่ยาก และปฏิบ ัต ิงานอื่นตามที่ได ้ร ับ 
มอบหมายหรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบทารณ้ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ 
ความชำนาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจ ัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ 
แท้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและ 

สถานการณ ์เศรษฐกิจ การเม ือง และสังคมของประเทศ เพ ื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบายปละ 
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การบริหาร หรือความมั่นคง

๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการ 
พ ัฒนาเศรษ1ซิกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้

<ต่3

บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ๋สูงสุด
๑.๓ ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ 

โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่ใiคง เพ ื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี 
แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชากร และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกำหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ ว ิเคราะห ์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น 
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบ ัต ิการขององค์กรท’ง 
ภาครัฐและเอกซนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมซน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวช้องกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเทินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด

๑.๗ ดำเทินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม ร ื้อย ้าย ส่ิง 
อานวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมารการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
น้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๑.๘ ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกขนในการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง 
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางนํ้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส่และเป็นธรรม

๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้สามารถ 
ผลิตผลงานที่มืคุณภาพ และสามารพนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้

๑ .๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก 
จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงาบที่เกี่ยวช้อง เพื่อจัคทำแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประ!โยชน์ 
สูงสุดต่อพ้ืนท่ี

๑.๑๑ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลลานสกา
- งานประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ประซาสัมพันธ์เวบไซด์ของหน่วยงาน
-งานกิจการสภา

- งานควบคุมภายในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย
- ดูแลระบบ INFO



๑.๒ ดำเนินการระงับอัคคีภ ัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดขอบ การทภัยการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรับมือกับเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเลืยหายที 
เกิดขึ้น

๑.๓ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใซ้ใ.บการ 
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที และให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

๑.๔ รวบรวม จัดทำข้อมูลท่ีเป็นประโยขน่ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งนํ้า เส้นทางจราจร 
แหล่งชุมขนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป็องกันรับสถานการณ์ และ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์

๑.๕ ศึกษาวิเคราะห ์ จ ัดทำรายงาน บันทึกและสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานปีองกันบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

๑.๖ ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑.๗ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
ทํองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

๑๘. งานอื่นๆ ที่ไค้รับมอบหมาย
- งาน อปพร.
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยของ อบต.

๒. ด้านการกำกับดูแล
๒.๑ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง
๒.๒ วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จ 

ลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ด้านการบริการ
๓..๑ ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกซนที่เก ี่ยวข้องเพ ื่อ 

ลานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
๓.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประขาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราขการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกขนและ 
ประซาขน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

๓.๓ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน 
ราชการ เพื่อนำมาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป

๓.๔ผีเกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก,เจ้าหน้าที่รองลงมาหน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนร่วมทั้งตอบป้ญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให ้ผู้ปฏิบัติมีทักษะในการ 
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น



งานการเจาหนาท

นางปนิตา โอฬารกิจ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
เลฃที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องทากับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความ•สามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในค้านการบริหารหรือการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้นิญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบห3ภยห่รือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ 
ความชำนาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้บีญหา 
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฬเนาทรัพยากรบุคคล 

เพ ื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

๑.๒ ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียน 
ประวัติ เพื่อให้เป็นปีจจุบันและประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๓ ดำเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เขนการ 
ประเมินค่างานของตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคล เป็นต้น 
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเบีาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำขอเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกลบการกำหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและ ความจัาเป็นใน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การ'วางแผน,ทางก้าวหน้า'ในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ และการ 
จัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการแกอบรม

๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง 
หน้าที่ความรับผิดขอบของแต่ละหน่วยงาน และการแน่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ขัดเจน และสามารถสนับสทุน 
การดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน 
อัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับ 
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 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกดความ 
เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

๑.๑๑ ศึกษา รวนรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการทางวินัย การรักษา 
วินัยและจรรยา

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 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเหนและดำแนะนำเบื้องต้นแfi 

สมาขิกในทึมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมีอและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือดำแนะนำเบื้องด้นแก่สมาขิกในทึมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ี 

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
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 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ 
แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

๔.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ ส่ือ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาไข้ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความ 
เข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล



งานสวัสดิการส ังคมและพัฒนาซมชน

นายประพัฒน่ จรัญสวัสดิ๋ ตำแหน่งนักพัฒนาขุมชนชำนาญการ 
เลขที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-0๑-๓๘0๑-0๐๑ มีหน้าที่รับผิดขอบ ดงบี

ปฏิบ ัต ิงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของผู้ร ่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ และความชำนาญงานในด้านวิซาการพัฒนาขุมซน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแท้บีญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ โดยใช้ฅวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ 
ชำนาญงานสูงในด้านวิฃาการพัฒนาขุมซน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแท้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ด้งนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
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 และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาขุมขนและระบบ 
สารสนเทศขุมซน เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางหรือวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ 

๑ .๕ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพขุมซนและเศรษฐกิจขุมซน เพื่อสร้าง 
ความสมดุลในการพัฒนาขุมขน และความมั่นคงซองเศรษฐกิจขุมซนระดับฐานราก นำไปสู่ความเข้มแข็งซอง 
ขุมซนอย่างยั่งยืน

๑.๖ กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ซี้วัดด้านพัฒนาขุมขน เพื่อให้มีเกฒฑ์ซี้วัดด้านการพัฒนาขุมขน 
ที่ถูกต้องเหมาะสม ได้มาตรฐาน

๑.๗ ส่งเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปวิเคราะห์การดำเนินการด้านการจัดการ ความรู้และภูมิ 
ปัญญาห้องถิ่นซองขุมซน เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของขุมซน

๑.๘ ส่งเสริม สนับสมุน และพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ซองประซาซนใน 
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ให้ขุมซนคิดค้นป้ญหา วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดำเนินกาวร่วมกันเพื่อแท้!ขปัญหา 
ความต้องการของตนเอง และขุมซนได้ ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินงานVวัฒนาขุมซน

๑.๙ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประขาคม หรือเวทีขุมซนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอื๋อ 
ให้ประซาขนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การจัดทำแผนขุมซน เพื่อแท้!ขปัญหาความต้องการของขุมซน 
และพัฒนาเครือข่ายของขุมขนในทุกระดับ

๑ .๑ ๐  ส่งเสริม สนับสมุน พัฒนาทักษะ และให้ความให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลแท่ 
เจา,หน้าท่ี ผู้นำขุมซน องค์กรขุมซน เครือข่ายองค์กรขุม•ซน และภาคีการพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาขุมซน และการจัดทำระบบสารสนเทศขุมซน 
ร่วมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยซน้สูงสุด



๑ .๑ ๑  ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ 
ประซาซนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประซาซนในชุมซนสามารถจัดทำแผนในขุมซน รวมทั้งวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไซปัญหาความต้องการซองต้นเอง และชุมซนได้ ตลอดจนเนินที่ปรึกนาไนการ 
ดำเนินงานพัฒนาชุมขน

๑.๑๒ ควบคุม ติดตาม ดูแลส่งเสริม สนับสมุนในการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมซน กลุ่ม 
แม่บ้านและเครือข่ายประซาซน เพื่อส่งเสริมประขาซนให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการ 
พัฒนาชุมซนในท้องถิ่นของตน

๑.๑๓ ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู่พัการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อ 
ดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เข่น เบี๋ยยังซีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพขีวิตที่ 
ติช้ืน

๑ .๑ ๔ วางแผน'’ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสมุนอาซีพที่เหมาะสมแก่ประซาซนในชุมขน เพื่อให้ 
กลุ่มอาชีพสามารถเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมซน

๑.๑๔ ศึกษา วิเคราะห์ หรือควบคุมการจัดการโครงการและงบประมาณ รวมถึงการดำเนินการ 
ตามแผนโครงการ การโฆษณาและประซาสัมพันธ์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เนินประโยนซ์แก่ 
ชุมซน เซ่นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว กิจกรรมแข่งกีฬา กิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวซน กิจกรรมเพื่อให้ 
ห่างไกลยาเสพติด เนินต้น

๑.๑๖ แสวงหา พัฒนา ส่งเสริม ประสานและสนับสมุนผู้นำชุมซนหรือกรรมการชุมซน เพื่อให้รู้ 
ถึงบทบาทหน้าที่และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาชุมขนซองตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๑๗ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประขาขนมีตลาด 
จำหน่ายสินค้าที่เนินธรรม

๑.๑๘ ควบคุม ติดตาม ดูแลการส่งเสริมและสนับสมุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ 
เช่นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิดสวัสดิการซึ่งเนินประโยซนํต่อประขาซนในชุมขน

๑ .๑ ๙  ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่ประโยซน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี 
เก ิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก ี่ยวข้อง เพื่อไห้การ 
ดำเนินงานเนินไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลากำหนด

๑.๒0 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
งานพัฒนาชุมขน เพื่อนำมาประยุกต่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๒๑ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานสกา (สปสซ.)
- งานด้านกองทุนสวัสดิการชุมซน
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานเศรษฐกิจชุมซน
- การจัดทำแผนชุมซน
- งานศูนย์ยุติธรรมชุมขน 

๒. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการตามหน่วยงานระดับ 

สำนักหริอกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อ'ให้การดำเนินงานเนิน'โปตามเปัาหมายและผลสมสุทธี้ที่ 
กำหนด



๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานงานการทำงานร่วมกันโดยมบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบืองด้นแก่ 

สมาซิกในทีมงานหรืองานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมฤทธึ๋ผลตามที่กำหนด
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องด้นแก่สมาซิกในทีมงา'นหรือบุคคลหรือหน่วยงานที

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินตามที่ได้มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นำขุม"ชน กลุ่มหรือองค์กร 

ประซาซน เครือข่ายองค์กรประซาซน และขุมขน ตลอดจนภาคี่พัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ซองขุมซนและความมั่นคงของเศรษฐกิจขุมซบระดับฐานรากตามหลักการพื่งตนเองและหลักการมีล่วนร่ามของ 
ชุมชน

๔.๒ กำหนดวิ?!การ และออกแบบการจัดทำสื่อประซาสัมพันธ์ ข้อมูล ข ่าวสารเกี่ยวกับการ 
ดำเนินงานพัฒนาชุมซน ในทุกๆ ด้าน ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน ข้อมูลสารลนเทศขุมซน ข้อมูลการ 
พัฒนาอาชีพ ฯลๆ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคิการพัฒนา ประซาซน ผู้นำขุมซน กลุ่มองค์กรประซาขน 
เครือข่ายองค์กรประขาขน ละขุมซน 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

น างจร ิยา ครซาตรี พน ักงานจ้างตามภารก ิจ ตำแหน่ง ผ ู้ฃ ่วยเจ ้าพน ักงานพ ัฒนาข ุมซน 
มีหน้าที่รับผิดซอบ ดังนี๊

๑. งานเด็กแรกเกิด
๒. งานซมรมผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลานสกา (สปสข.)
๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานล ่งเสร ิมการศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวซิดาวรรณ ใหม่แก้ว ตำแหน่ง นักวิฃาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๑-๓-๐๑- 

๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดขอบ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใซ้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการในการทำงาน 

ปฏิบ ัต ิงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รัน 
มอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑ .๑  ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับการศ ึก'พา เพ ื่อเป ีนข ้อม ูลประโ)อบการการพ ัฒนางานด้าน 

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ศึกษา ว ิเคราะห ์ วิจ ัยเบ ื้องด้น เพ ื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนมาตรฐาน 

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตง การยุบรวมสถานศึกษา เพ ื่อประกอบการพัจารณา 
จัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการต ่างๆ เพ ื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรม
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๔. ด้านการบริการ
๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เซ่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิฃาชีพแก่ประซาขนรอย่างทั่วถึง 
๔.๒ ผลิตคู'มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให ้คำแนะนำปรึกษา 

เบื๋องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมซน ประขาซนท่ัวไป
๔.๓ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิซาการนานาซาติ จัดประชุมอใJรมและสัมมนาเกี่ยวกับ 

การแนะแนวการศึกษาและวิขาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ 
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป

๔.๔ เผยแพร่การศ ึกษา เซ่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เช ียนบทความ จัดทำวารสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใข้เทคโนโลย์ทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ 
แนะแนวการศึกษาและ'วิ,ซา1ชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๔.๕ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ 
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุใiภารกิจซองหน่วยงาน และ'ไข้ประกอบการพิจารณา 
กำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

นางกานดา บ ุญญานุวัฒน์ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดซอบ ดังนี้

๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
๒ ส่งเสริมพัฒนาการซองเด็กในลักษณะบุรณาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ'ให้เด็ก'ได้'พัฒใทด้าน 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม  ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง  ๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็ใวความ 

เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กจะนำไปสู่การค้นหาสาเหตุและวิธีการแกไขได้ทันห่วงพี 
๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคาร 

และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๔ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาซิกในครอบครัวตลอดจนเป็น 

สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ตีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาซิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง 
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิซาการและมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๗ งานอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวจิราวรรณ บันลือฟืฃ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดขอบ ดังนี้

๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
๒ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบุรณาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนาด้าน 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม  ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบ'โต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะได้เห็นความ 

เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติท ี่เก ิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด ็กจะนำไปสู่การค้นหาสาเหตุ และว ิธ ีการแก๒ได้ 
ทันห่วงพี

๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งภายในอาคาร 
และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะลมกับพัฒนาการของเด็ก
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๕ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอตจนเป็น 
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง 
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงไค้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๗ งานอื่น  ๆ ที่ไค้รับมอบหมาย

นางสาวกุลวดี ดังสะท้าน ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มีหน้าที่รับผิดขอบดังนี้

๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกค้านตามวัย 
๒ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบรพาการเซิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็กได้พัฒนาค้าน 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมไปพร้อม  ๆ กัน
๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่าง  ๆ ของเด็กเพื่อจะไค้เห็นความ 

เปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเด็กจะนบIัปสู่การค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขไค้ทนพ่วงที 
๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกค้าน ทั้งภายในอาคาร 

และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเทมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๕ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนเป็น 

สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ตีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึง 
พฤติกรรม พัฒนาเปลี่ยนแปลงไค้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และมีอาชีพใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๗ งานอื่น  ๆ ที่ไค้รับมอบหมาย

งานลาธารณ ส ุขและส ิ่งแวดล ้อม
น างส าว ธ ยาน ี ศร ีจงกล ตำแหน ่งน ักจ ัดการงานท ั่วไป ลูกจ ้างประจำ ม ีหน ้าท ี่กำก ับด ูแล 

ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
นายธนพล ศรีนาคซ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้
๑. ขับรถบรรทุกขยะ (นศ ๘๑-๔๘๑๗ นครศรีธรรมราซ)
๒. บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์
๓. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ น้อย  ๆ ในการใข้รถยนต์
๔. งานอื่นๆ ที่ไค้รับมอบหมาย

นายสนธยา วิช ัยดิษฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ 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

i
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นายจิรพงศ์ พงศาปาน พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้

๑. ๓ บ'ขยะ'โน'พ้ืนท่ีตำบลลานสกา จำนวน ๗ ทมู่'บ้าน 
๒. งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย

- ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บค่านํ้าประปา และค่าขยะในกองคลัง

นายปรานอม มูณีวรรณ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 
มีหน้าที่ความรับผิดขอบ ดังนี้

๑. เก็บขยะในพื้นที่ตำบลลานสกา จำนวน ๗ หมู่บ้าน 
๒. ช่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
๓. งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย

- ดูแล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน
- ปฏิบัติหน้าที่พ่นหมอกควัน

ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกตำแหน่งที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดย 
เคร่งครัด หากมีป้ญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงานใบหน้าที่และความรับผิดขอบขอให้รายงานให้ผ ู้บ ังคบบัญขา 
ตามลำดับขั้นเพื่อทราบและแโไไขปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒(£๖๓
ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงข่ือ)

(นายเจริญ อิฎฐผล)
นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


