คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ที่ 361/2563
เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
...............................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และมาตรา ๑๕, ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวโครงสร้างแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 และมติคณะกรรมการ
พนั กงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมือวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.
2563 เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ จึงกำหนดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดังนี้
นายสำรวย กายจะโปะ ตำแหน่งปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตำบล (นัก บริห ารงานท้องถิ่น
ระดับกลาง ) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-00-1101-001 มีหน้าที่ รับผิดชอบ ควบคุม การปฏิบัติราชการประจำ
ขององค์ การบริห ารส่ ว นตำบล เป็ น ผู้ บั งคับ บัญ ชาพนักงานส่ วนตำบลและพนั กงานจ้ างของรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติร าชการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
ผู้บริหาร สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอำนาจหน้าที่อื่ น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้กำกับ
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปฏิบัติได้ มอบหมายให้ผู้ที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีระดับการดำรง
ตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาการแทน โดยแบ่งสายงานการปกครองบังคับบัญชาดังนี้
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมายให้ นายธานินทร์ บุญเย็น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้า กำกับดูแล รับผิดชอบ
ภายในสำนั ก งานปลั ด โดยควบคุ ม ตรวจสอบการ จั ด การต่ าง ๆ หลายด้ า น เช่ น งานบริห ารทั่ ว ไป งาน
บริห ารงานบุคคล งานนโยบายและแผน งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น , มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่ วนราชการใด
โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ ดูแล เร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริห ารส่ วนตำบล ให้
เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้
/งาน...

-21. งานบริหารทั่วไป
ให้ น ายธานิ น ทร์ บุ ญ เย็ น ตำแหน่ ง หั ว หน้ า สำนั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-2101-001 และนางฐิติพรรณ แย้มโพธิ์กลาง
ตำแหน่ ง นั กจั ดการงานทั่ วไปชำนาญการ เลขที่ ตำแหน่ง 20-3-01-3101-001 เป็น ผู้ ช่วย มีห น้ าที่
รับ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การจั ดงานต่างๆ หลายด้ าน เช่น งานสารบรรณ งานอำนวยการ งานข้อมู ล ข่าวสาร
งานเลือกตั้ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและนิติกรรม และงานสภา รวมทั้ง
งานอื่นๆ ที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้
ร่วมปฏิบัติงานดังนี้
1. สิบเอกศุภฤต งอนสระน้อย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง
20-3-01-4101-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1.๑ งานสารบรรณ งานเกี่ยวกับการรับ - ส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนคุมหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ
1.๒ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
1.3 งานกิจการสภา
1.4 งานข้อมูลข่าวสารภายใน อบต.
1.5 งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ อบต.
1.6 งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา
1.7 งานปรับปรุงเวปไซต์
1.8 งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมทุกกิจกรรมของ อบต.
1.9 งานประชาสัมพันธ์งานทั่วไปของทุกส่วนราชการ
1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นายกิตติศักดิ์ แทนสระน้อย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง
20-3-01--3102-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
2.1 งานเลือกตั้ง
2.2 งานบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่
2.3 งานบอร์ดกิจกรรม แผนผังการแบ่งงาน รวมถึงทำเนียบต่างๆ
2.4 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นายธานินทร์ บุญเย็น ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เลขที่ตำแหน่ง 20-301-2101-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
3.1 งานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
3.2 งานกฎหมายและนิติกรรม
3.3 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
4.1 งานรัฐพิธี
5. นางโชติกา ซอพรมราช ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
5.๑ งานด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
5.๒ งานหนังสือภายในและภายนอกสำนักงาน
5.๓ งานดูแลรักษา และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประชุม
5.๔ งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
/4 นาย...

-36. นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
6.๑ งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ รับ- ส่งหนังสือในพื้นที่ให้บริการ
6.๒ งานดูแลรักษา ความสะอาด บริเวณพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน
6.๓ ช่ ว ยเหลื อ งาน ดู แ ลรั ก ษา จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
6.4 งานดูแลรักษา และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประชุม
6.๔ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7. นายอนิวัฒน์ เอียดตะคุ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
7.๑ รับผิดชอบขับรถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302 นครราชสีมา และช่วยขับ
รถน้ ำ อเนกประสงค์ ทะเบี ย น 88-0454 นครราชสี ม า รถยนต์ (รถตู้ ) โตโยต้ า ทะเบี ย น นค ๙๕๖๐
นครราชสี มา รถยนต์ มิต ซูบิ ชิ ทะเบี ย น กล ๙๑๓๐ นครราชสี ม า และรถยนต์ ฟอร์ด ทะเบียน 2413
นครราชสีมา
7.2 ดู แ ลรั ก ษา ทำความสะอาดบำรุ งรัก ษาแก้ ไขข้อ ขั ด ข้ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน
7.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพื้นที่ให้บริการ อบต.กำหนด
7.4 ช่ ว ยเหลื อ งาน ดู แ ลรั ก ษา จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
7.6 งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
8. นายประวัติ พึ่งวีระวงศ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
8.๑ รั บ ผิ ด ชอบขั บ รถน้ ำ อเนกประสงค์ ทะเบี ย น 88-0454 นครราชสี ม า
รถยนต์ (รถตู้) โตโยต้า ทะเบียน นค ๙๕๖๐ นครราชสีมา และช่วยขับรถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302
นครราชสี ม า รถยนต์ มิ ตซู บิ ชิ ทะเบี ย น กล ๙๑๓๐ นครราชสี ม า และรถยนต์ ฟอร์ด ทะเบี ย น 2413
นครราชสีมา
8.2 ดู แ ลรั ก ษา ทำความสะอาดบำรุ งรั ก ษาแก้ ไขข้อ ขั ด ข้ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน
8.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพื้นที่ให้บริการ อบต.กำหนด
8.4 ช่ ว ยเหลื อ งาน ดู แ ลรั ก ษา จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
8.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
9. นายณัฐวุฒิ จรโครกกรวด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
9.๑ รับผิดชอบขับรถยนต์ มิตซูบิชิ ทะเบียน กล ๙๑๓๐ นครราชสีมา และช่วยขับ
รถน้ ำ อเนกประสงค์ ทะเบี ย น 88-0454 นครราชสี ม า รถยนต์ (รถตู้ ) โตโยต้ า ทะเบี ย น นค ๙๕๖๐
นครราชสีมา รถยนต์ เชฟโรเลต ทะเบียน งข 302 นครราชสีมา และช่วยขับ และรถยนต์ ทะเบียน ฟอร์ด
ทะเบียน 2413 นครราชสีมา
/9.2 ดูแล...

-49.2 ดู แ ลรั ก ษา ทำความสะอาดบำรุ งรัก ษาแก้ ไขข้อ ขั ด ข้ อ งเล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ ของ
รถยนต์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเป็นประจำทุกวัน
9.3 งานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอกเขตพื้นที่ให้บริการ อบต.กำหนด
9.4 ช่ ว ยเหลื อ งาน ดู แ ลรั ก ษา จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องใช้สำนักงาน การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
9.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานนโยบายและแผน
ให้นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อ ย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-3103-001 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ โดยการรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติ
ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทุก ระดับ งานจัดเตรียม
เอกสารที่ใช้ป ระกอบการพิจ ารณาวางแผนขององค์การบริห ารส่ วนตำบล และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่
เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตตำบลและความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภคงานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคต งานจัดทำ
และ เรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการเพื่อเสนอหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ช่วยในการปฏิบัติงานดังนี้
1. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อ่ำอินทร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.๑ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ E-Plan บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ e-laas และข้ อ มู ล
สารสนเทศ info (ระบบฐานข้อมูลกลาง)
1.2 งานจดหมายข่าว
1.3 งานกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น
1.4 งานด้านการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
1.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ให้ น างฐิ ติ พ รรณ แย้ม โพธิ์ ก ลาง ตำแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง 20-3-01-3101-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรักษาความสะอาด งานกองทุน
สุขภาพชุมชน งานโรคระบาดในคนในสัตว์ งานสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติงานดังนี้
1. นางสาวมณี รั ต น์ ชดตะคุ ตำแหน่ งคนงานทั่ ว ไป (พนั ก งานจ้างทั่ ว ไป) เป็ น ผู้ ช่ว ย
ในการปฏิบัติหน้าที่

/4. งาน ...

-54. งานการเจ้าหน้าที่
ให้ น ายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ แทนสระน้ อ ย ตำแหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชำนาญการ เลขที่
ตำแหน่ง 20-3-01-3102-001 เป็นผู้รับผิดชอบ งานบรรจุและแต่งตั้ง งานพัฒนาบุคลากร งานบำเหน็จ
ความชอม งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะ
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงาน
ที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ย วกับ งานบุ คคล โดยปฏิบั ติห น้ าที่อย่ างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การขอ
กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ เป็นต้น วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.อบต.และระเบียบที่เกี่ยวข้ องฝึ กอบรมและให้ คำปรึกษา
แนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้า
ร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้นายปิยะ วีระศร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง 20-3-01-4805-001 เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานป้องกันยาเสพติด งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานอำนวยการและบริ การ งานป้องกันและกู้ภัย งานช่วยเหลื่อฟื้นฟู โดยมีลักษณะงาน
โดยรวมดังนี้ งานรั กษาความปลอดภัย ของสถานที่ราชการ งานป้องกันภั ยฝ่ ายพลเรือน งานวิเคราะห์ และ
พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและ
ดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรว่ มปฏิบัติงานดังนี้
1. พนักงานกู้ชีพ จำนวน 6 ราย ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกูชีพ เป็นผู้ช่วยในการ
ปฏิบัติงาน
6. งานส่งเสริมการเกษตรและส่งเสริมปศุสัตว์
ให้นางสาวลักษณารัตน์ ปักษา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง
20-3-01-3401-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมและปรับปรุง
ขยายพั น ธุ์พื ช งานป้ องกัน และรักษาโรคศัตรูพื ช งานเพาะชำ และปุ๋ยเคมี งานส่ งเสริมแปรรูปผลิ ตภัณ ฑ์
การเกษตร งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์ งานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้ช่วยปฏิบัติงานดังนี้
1. นายสมหมาย ประโรกิจจักร์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) เป็นผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน

/7. งาน ...

-67. งานสวัสดิการสังคม
ให้นางจุไรรัตน์ ทองรอด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 20-301-3801-001 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ งานนั นทนาการชุมชน งานพัฒนาชุมชน
งานจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และงานสังคมสงเคราะห์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุม ชน งานสังคมสงเคราะห์
โดยให้การช่วยเหลือประชาชนเช่น เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขัง ผู้ป่วย
เอดส์ คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตก
ทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่ อสังคม โดยส่วนรวมพิจารณาปัญหาและการให้สงเคราะห์
ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

