
 
 
 

 
ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  

ที่ 426/๒๕62 
เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัด เทศบาลต าบลบ้านเหล่า 

***********************************  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง โอน  ย้าย  พนักงานเจ้าหน้าที่    
จึงเห็นควรยกเลิก  ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านเหล่า ที่  372/๒๕61  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  และให้ใช้
ค าสั่งนี้  เพ่ือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานเทศบาลภายในส านักปลัดเทศบาลปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

 นายสินเอี่ยม  อุดแก้ว  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป)  เลขที่
ต าแหน่ง  33 2 01 2101 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในเทศบาลขนาดกลาง  ที่มีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีหน่วยงานที่ต้องควบคุมและบังคับบัญชา ดังนี้ 

 1. ฝ่ายอ านวยการ 
 นายปัญญา  ศรีใจป้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป)  
เลขที่ต าแหน่ง  33 2 01 2101 002  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล) ใน
เทศบาล   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก  และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่ง  ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
การบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร 
และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีพนักงานอยู่ในบังคับบัญชา  ดังนี้ 

    1.1 งานนโยบายและแผน 
 นางสุบิน  ติ๊บบุญเรื่อง  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขที่
ต าแหน่ง 33 2 01 3103 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
หรืองานวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงใน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตาม ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.2 งานบริหารงานบุคคล 
 นายสุชาติ  น้อยตุ่น  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  
33  2 01 3102 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายหรือ 
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ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูง
ในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  1.3 บริหารงานทั่วไป 
 นางสาวคนึงนิจ  โยธา  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง     
33 2 01 3101 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูง ในด้านการบริหารจัดการ ภายใน
ส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้อง ตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.4 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชน 
 นายสมบัติ  ใหม่จันทร์ตา  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  
33 2 01 3801 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการพัฒนาชุมชน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการ
พัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีพนักงาน
อยู่ในบังคับบัญชา ดังนี้ 
  1.4.1 นายชูชัย  นาขยัน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

 1.5  งานประชาสัมพันธ์ 
 นางอรอนงค์  ใหม่จันทร์ตา  ต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ช านาญการ    
เลขที่ต าแหน่ง 33 2 01 3301 001 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
 นายเดช เรืองค าวัฒนา  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง             
33 2 01 3401 001 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานวิชาการเกษตร  ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย    

 1.7 งานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   
 นางกนิษฐกา  ลิ้มประเสริฐ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  
33 2 01 3803 001 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานด้านการศึกษา   ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี 
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ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานด้านการศึกษา  ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย   โดยมีพนักงานอยู่ในบังคับบัญชา ดังนี้ 
  1.7.1  นางมณทิรา  โยธา  ต าแหน่ง  ครู   เลขที่ต าแหน่ง 56 2 ๐๐95  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งครู และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
  1.7.2  นางศรีนวล  ปิงวงค์  ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง 56 2 ๐๐96  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งครู และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.7.3  นายจันทร์ฉาย  แสงสว่าง  ต าแหน่ง ครู   เลขที่ต าแหน่ง 56 2 ๐๐
97  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งครู และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.7.4  นางแจ่มจันทร์  สายวงค์ใจ   ต าแหน่ง  ครู เลขที่ต าแหน่ง 56 2 ๐๐
98  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งครู และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.7.5  นางวรรณา  เพชรพลอย   ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง 56 2 ๐๐99  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่งครู และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  1.7.6 นางสาวหอมนวล  ป๊อกบุญเรือง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1.7.7  นางปิ่นแก้ว  ช่วยไว้   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1.7.8  นางธนาภรณ์  ปินใจ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.7.9  นางรัตนา  คนซื่อ   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.7.10  นางยุพิน  บุญปั๋น   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

  1.7.11  นางสุข  กันจะสิน   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1.7.12  นางจันทร์รุณี  ไชยค า   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
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  1.7.13  นางสาวเครือวรรณ  ใจจม   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแล ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

      1.8 งานธุรการ 
 นายประภพ  ค าอ้าย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 
33 2 01 4101 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย   
ต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และ
ความช านาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ 
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑.9  นายมิตร  แก้วเอ  ต าแหน่ง  นักการภารโรง  มีหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ใน
การท าความสะอาดภายในสถานที่  ดูแลส านักงานในช่วงเวลาพักเท่ียงและวันหยุดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ 

 1.10  นายอดิศร  มุมวงค์  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ในการขับ
รถยนต์เพ่ือติดต่อราชการ  ขับรถบรรทุกน้ าและรถตักหน้าขุดหลัง  งานอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.11  นายตระกูล  ทาจุมปู  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  มีหน้าที่ในการขับ
รถยนต์เพ่ือติดต่อราชการ  ขับรถกระเช้า  รถบรรทุกน้ าและรถตักหน้าขุดหลัง  งานอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 1.12 นางสาวชุติมา  หล้าเป็ง   ต าแหน่ง  จ้างเหมาบริการต าแหน่งลูกจ้างทั่วไป 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 1.13 นางอุไรพร  ปิงวงค์   ต าแหน่ง แม่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ในการท าความสะอาด
ภายในสถานที่  ดูแลส านักงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

   2. ฝ่ายปกครอง 

    2.1งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    2.1.1 จ่าสิบเอกพิชิต  สินเปียง  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 33 2 01 4805 001 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับแนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีพนักงานอยู่
ในบังคับบัญชา ดังนี้ 

 2.1.1.1 นายเชียว  มูลแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับ
การช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ 

/-5- ฉุกเฉิน ... 



-5- 

ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.1.1.2  นายธณัตฌา  ปิงวงค์ ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับการ
ช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.1.1.3  นายเกียรติ    มาละ  ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับการ
ช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.1.1.4  นายทองอยู่  แสนจักร์ ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับการ
ช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.1.1.5  นายพงษ์ศักดิ์  จัตุรภัทร  ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับการ
ช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 2.1.1.6  นายครรชิต  ปิกจุมปู  ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการ  ปฏิบัติหน้าที่ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน น าส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  และปฏิบัติงานเกี่ยวกับค าร้อง ขอรับการ
ช่วยเหลือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานผู้เข้ารับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปฏิบัติงานที่ไม่ยากภายใต้การก ากับดูแลตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

                               2.2 งานนิติการ 
 2.2.1 นายโอฬาร  ปัญจขันธ์  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง  33 2 01 
3105 001  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงาน   
โดยใช้ความรู้   ความสามารถ  ประสบการณ์  และความช านาญงานสูงในด้านนิติการ   ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในด้านนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ 
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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  2.3  งานทะเบียนและบัตร 
 2.3.1 สิบเอก ณัฐพล  สมวงษา  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ  
เลขที่ต าแหน่ง  33 2 01 3104 001  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการ ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและบัตร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562   
 

       ลงชื่อ  
                    (นายถนอม  หลวงฟอง) 
                                                                                นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหล่า 
 


