คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า
ที่ 624 /๒๕63
เรือ่ ง การปรับปรุงภารกิจ การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า
..........................................................
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับภารกิจ อานาจหน้าที่ และสามารถตอบสนองความต้องการในด้านการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ ประกอบมีข้าราชการโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง และโอน (ย้าย) ไปดารงตาแหน่งท้องถิ่นอื่น
อาศัยอ านาจความในมามาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติส ภาตาบลและองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และข้อ ๒๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลง
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมทั้งที่แก้ไ ขเพิ่มเติมจนถึง ปัจจุบัน จึง ปรับปรุง ภารกิจ การบริหารงาน และ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ สานักงานปลัด ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติตามคาสั่งนี้แทน
ในการปฏิบัติราชการ โดยการแต่งตั้งการรักษาราชการการงาน การบริหารงาน และมอบหมายหน้าที่การ
งานไว้ ดังต่อไปนี้
มอบหมายให้ จ่ า สิ บ โทสมพร เจริ ญ ฤทธิ์ ต าแหน่ ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
(นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง) เลขที่ตาแหน่ง 10-3-00-1101-001 ให้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งสาหรับตาแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดแนวทาง
และแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของส่วนราชการในองค์ก ารบริหารส่ วนต าบลให้ เป็ นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล
รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
๒) เป็น ผู้ปกครองบังคับบัญ ชาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า แบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วนราชการ ดังนี้

๑. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชิมสด ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) ตาแหน่งเลขที่ 10-3-01-2101-001 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง สาหรับตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบั ติง านบริ หารทั่ วไป ซึ่ง มีลั กษณะงานที่ต้ องปฏิ บัติ ตามแต่จะได้ รับ คาสั่ ง โดยไม่จากัด ขอบเขตอานาจ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความ
ชานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานเลขานุการ โดยควบคุม ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน
งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน

-2จัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และงานแจกจ่าย งานระเบียบและสัญญา งาน
รวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องราวและเตรียมการสาหรับการประชุม งานบันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม งานทารายงานการประชุมและงานอื่นๆ งานติดต่อกับหน่วยและบุคคลต่างๆ งานติดตาม
ผลงาน งานส่งเสริมการเกษตร งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนาสตรี งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาดงาน
ควบคุมโรค และงานกิจการประปา เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแต่ง ตั้งเข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายการปฏิบัติง าน
พิจารณาวางอัต ราก าลั งเจ้ าหน้ าที่ และงบประมาณหน่ว ยงานที่ รับผิ ดชอบ ติด ต่อ ประสานงาน วางแผน
มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานราชการที่มิได้
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า แบ่ งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 5 งาน คือ
1) งานธุรการ
นายยุทธพร หอมวงษ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เพื่อสนับสนุนให้ง าน ต่างๆ
ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อ
การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ ค้น หา
สาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เอกสารทั้ ง หมดมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุ
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิ
บาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

-31.8 จัดเตรียมการประชุมคณะผู้บริหาร บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
เพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การ ฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ ดาเนินงานต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กาหนดเวลา และ
บรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2) งานบริหารงานบุคคล
มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ แดงสกุล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 10-3-01-3102-001 ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทา มาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติเพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและ ความ
จาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด ความรู้
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคน ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงาน
และการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

-41.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และการ
วางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ ทาง
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การ
คั ด เลื อ ก การสอบแข่ ง ขั น การโอน การย้ า ย การเลื่ อ นระดั บ เป็ น ต้ น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของ
หน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิ จของบุค คลหรื อหน่ว ยงานและใช้ป ระกอบการพิจ ารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลัก เกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. งานอื่นๆ
5.1 งานสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
5.2 งานจัดทาเอกสาร/คาสั่งการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น
5.3 งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี
5.4 งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย

-51.2 งานนโยบายและแผน
มอบหมายให้ นางสาวชญาภา เย็นวัฒนา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การ เลขที่ ต าแหน่ ง 10-3-01-3103-001 เป็ น หั ว หน้า โดยมี นายยุท ธพร หอมวงษ์ ต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- จัดทาแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่าและแผนพัฒนาตาบลประจาปี
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า
- งานจัดทาข้อบังคับตาบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
- งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองข่า
- งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานกฎหมายและคดี
มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ทองกริต ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 10-3-013105-001 เป็น หัว หน้า โดยมี นายยุ ทธพร หอมวงษ์ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ว ยเจ้ าหน้ าที่ ธุ รการ เป็ น ผู้ช่ ว ย ให้
ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- จัดทาร่างข้อบังคับตาบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานดาเนินการรับ – ดาเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานจัดทาทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ด้านดาเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
- งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดาเนินการตามข้อบังคับตาบลก่อนการบังคับใช้
- งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให้ สิบโทบุญชอบ แสงเย็น ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติง าน เลขที่ตาแหน่ง 10-3-01-3810-001 เป็นหัวหน้าโดยมี นายประมวล คงโนนกอก ตาแหน่ง
พนักงานขับรถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ , นายสังวาลย์ นามโพธิ์ ตาแหน่ง พนักงานดับเพลิง , นายอานาจศักดิ์
คงโนนกอก ตาแหน่ง พนักงานประจารถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ และ นายศรัณยู คงโนนกอก ตาแหน่ ง
พนักงานประจารถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานอานวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- งานกู้ภัยต่างๆ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-61.5 งานส่งเสริมการเกษตร
มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ชิมสด ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับต้น) ตาแหน่งเลขที่ 10-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้าโดยมี นายยุทธพร หอมวงษ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย ให้ปฏิบัติงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการเกษตร
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่
ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งการให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายอัมพร เหง้ากอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองข่า

