
 
 
 

ค าสัง่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขา่ 
ที่ 624 /๒๕63 

เรือ่ง  การปรบัปรงุภารกิจ  การบรหิารงาน  และมอบหมายการปฏบิตัิหนา้ที่ของ 
ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองขา่ 

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

  เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  และสามารถตอบสนองความต้องการในด้านการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นท่ี ประกอบมีข้าราชการโอนมาบรรจุและแต่งต้ัง  และโอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งท้องถิ่นอื่น  
อาศัยอ านาจความในมามาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  และข้อ ๒๓๑  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลง
วันท่ี ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๔ รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  จึงปรับปรุงภารกิจ การบริหารงาน และ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ส านักงานปลัด ให้บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังถือปฏิบัติตามค าส่ังนี้แทน
ในการปฏิบัติราชการ  โดยการแต่งต้ังการรักษาราชการการงาน  การบริหารงาน  และมอบหมายหน้าท่ีการ
งานไว้  ดังต่อไปนี้ 
  มอบหมายให้  จ่าสิบโทสมพร เจริญฤทธิ์   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                  
(นักบรหิารงานท้องถิน่  ระดับกลาง)  เลขที่ต าแหนง่  10-3-00-1101-001  ให้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง และมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดแนวทาง 
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รวมท้ังก ากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒)  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า แบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ส่วนราชการ  ดังนี้ 
   

  ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      มอบหมายให้  นายเสนห่ ์ชิมสด  ต าแหนง่ หัวหนา้ส านกัปลดั (นักบรหิารงานทั่วไป ระดับ
ต้น)  ต าแหน่งเลขที่ 10-3-01-2101-001  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ส าหรับต าแหน่ง  นักบริหารงานท่ัวไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าส่ั งโดยไม่จ ากัดขอบเขตอ านาจ  
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความ
ช านาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานท่ัวไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุม  ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ  
หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล งานนิติการ  งานประชาสัมพันธ์  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน 
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จัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และงานแจกจ่าย  งานระเบียบและสัญญา งาน
รวบรวมข้อมูลสถติิ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องราวและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอท่ีประชุม  งานท ารายงานการประชุมและงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยและบุคคลต่างๆ  งานติดตาม
ผลงาน  งานส่งเสริมการเกษตร  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานรักษาความสะอาดงาน
ควบคุมโรค  และงานกิจการประปา  เป็นต้น  ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  
มอบหมายงาน  วินิจฉัย  ส่ังการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า   ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามและ
ประเมินผล  และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  รวมท้ังงานราชการท่ีมิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย  ซึ่งส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 5 งาน  คือ 

1) งานธุรการ 
นายยุทธพร  หอมวงษ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ  

การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เพื่อสนับสนุนให้งาน  ต่างๆ                  
ด าเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  

1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อ 
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  

1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายช่ือ พนักงาน  
ข้อมูลจ านวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ท่ีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ  ค้นหา           
ส าหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารท้ังหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด  

1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  

1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน เช่น การ 
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานท่ี เพื่อให้การด าเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ 
บาล) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
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1.8 จัดเตรียมการประชุมคณะผู้บริหาร บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 

เพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรม 

สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ด าเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  

1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ 
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม  ก าหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารท่ัวไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์  งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  และงานประชุม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบ้ืองต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ท่ีมาติดต่อ และ หน่วยงาน 

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให ้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป 
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติ 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2)  งานบริหารงานบุคคล  

มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  แดงสกุล ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 10-3-01-3102-001 ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดท า มาตรฐาน 

หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียน 

ประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและ ความ 

จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  

1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมินผลก าลังคน ต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงาน
และการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการ 

วางแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทักษะ  

สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อความ 
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน  

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ 
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน 

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการด าเนินการ ทาง 
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา  

1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ต้ังแต่การสอบคัดเลือก การ  

คัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเ ล่ือนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้ 
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง  

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี  
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. ด้านการวางแผน วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ 
หน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 ให้ค าแนะน า ช้ีแจง ตอบปัญหาเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ  

พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร  บุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน  
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ 
มาตรการต่าง ๆ  

4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเพิ่มพูน  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  5. งานอื่นๆ 
  5.1 งานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5.2 งานจัดท าเอกสาร/ค าส่ังการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5.3 งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
  5.4 งานอื่นๆตามท่ีรับมอบหมาย 
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  1.2  งานนโยบายและแผน 
  มอบหมายให้ นางสาวชญาภา เย็นวัฒนา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ เลขท่ีต าแหน่ง 10-3-01-3103-001 เป็นหัวหน้า โดยมี นายยุทธพร หอมวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

- จัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าและแผนพัฒนาต าบลประจ าป ี
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 

- งานจัดท าข้อบังคับต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ 
- งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองข่า 
- งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3 งานกฎหมายและคดี 
มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ทองกริต  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 10-3-01- 

3105-001   เป็นหัวหน้าโดยมี นายยุทธพร หอมวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้
ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

- จัดท าร่างข้อบังคับต าบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานด าเนินการรับ – ด าเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
- งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล ด้านด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
- งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับต าบลก่อนการบังคับใช้ 
- งานท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
  1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  มอบหมายให้ สิบโทบุญชอบ แสงเย็น  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน เลขท่ีต าแหน่ง 10-3-01-3810-001  เป็นหัวหน้าโดยมี นายประมวล คงโนนกอก ต าแหน่ง 
พนักงานขับรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ , นายสังวาลย์  นามโพธิ์  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง , นายอ านาจศักด์ิ 
คงโนนกอก ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ และ นายศรัณยู คงโนนกอก  ต าแหน่ง 
พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

- งานอ านวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับภัยต่างๆ 
- งานกู้ภัยต่างๆ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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1.5 งานส่งเสริมการเกษตร 
มอบหมายให้  นายเสน่ห์ ชิมสด  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป  

ระดับต้น)  ต าแหน่งเลขท่ี 10-3-01-2101-001  เป็นหัวหน้าโดยมี นายยุทธพร หอมวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตร 
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร 

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการท่ี 
ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้ส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีจะต้องให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส่ังการให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบ 
  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน  ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นายอัมพร  เหง้ากอก) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 


