
คำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่ี ร ( f  9/๖๕๖1.1

เร่ือง ให้บุคลากรสังกัดลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎินัติงานนอกเวลาราชการ

ด้วย ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามนโยบาย 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ 
ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕:๖๕ และไม,สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการใต้ 
ดังต่อไปน้ี

©. โครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้
๑.๑ การจัดเตรียมข้อมูลทำโครงการ/แผนงาน การประสานงานรายละเอียดการ 

ดำเนินงาน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๑.๒ การประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง และวางแผนงาน 

รายละเอียดของโครงการกิจกรรมต่างๆ
๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานจ้างเหมาบริการผู้ช ่วยประซาสัมพันธ์ เพ ื่อปฏิบ ัต ิงานประจ่าเคาน์เตอร์ 
ประขาสัมพันธ์ ช้ัน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒.๑.๑ ส ืบต ้นรายละเอ ียดข ้อม ูล ดำเน ินการส ืบราคา เพ ื่อวางแผนการ 
ดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลประกอบการอนุมัติการสรรหาบุคคลลำหรับปฏินัติงาน

๒.๑.๒ จัดทำและกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของงานจัดซ้ือ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๒.๑.๓ สร ุปรายงานการประช ุมของคณ ะกรรมการกำหนดค ุณ ล ักษณ ะ
และราคากลาง

๒.๑.๔ รวบรวมเอกสารชั้นตอนการสืบราคา ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นที่ 
เกี่ยวข้องในการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะๆ เพื่อเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตงานๆ 
และราคากลาง

๒.๒ งานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยคนงาน เพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ บริเวณ 
โดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒.๒.๑ สืบค้นรายละเอียดข้อมูล ดำเนินการสืบราคา เพื่อวางแผนการดำเนินการ 
และรวบรวมข้อมูลประกอบการอนุมัติการสรรหาบุคคลลำหรับปฏิบัติงาน

๒.๒.๒ จัดทำและกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของงานจัดซ้ือ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๒.๒.๓ สร ุปรายงานการประช ุมของคณ ะกรรมการกำห นดค ุณ ล ักษณ ะ
และราคากลาง

๒/๒.๒.๔ รวบรวม...



ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ เพื่อเสนอขออนุมัติร่างขอนเขตงานๆ 
และราคากลาง

๓. จัดทำรายงานการสำรวจการจัดบ้านพักของข้าราขการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ศึกษาข้อมูล ปีญหาที่เกิด'ขึ้นและข้อเสนอแนะ'ของผู้อาศัยบ้านพัก เพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน

๓.๒ สำรวจและรวบรวมข้อมูลข้าราชการที่ประสงค์เข้าบ ้านพักของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๓.๓ จัดทำแบบสำรวจเก่ียวกับบ้านพักของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๔. การจัดทำ Zoning บ ้านพ ักข ้าราขการขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน

รายละเอียดดังนี้
๔.๑ ศึกษาข้อมูลของการแบ่งขอบเขตหรือสัดส่วนของบ้านพัก 
๔.๒ จัดเตรียม!ไารประชุมหารือคณะกรรมการพิจ เรณาบ้านพัก 

๔. งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้พิการ รายละเอียดดังน้ี
๔.๑ สรุปรายงานผลการลงพื้นที่สำรวจข้อเที่จจริงผู้ขอรับการสนับสบุนจากองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจ ังหวัดลำพูน จำนวน ๖๐ ราย เพ ื่อใช้เป ็นข้อมูลประกอบการจัดประชุม 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และการศึกษาพิเศษ คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ซึ่งกำหนดจัดประชุม 
เดือนมีนาคม ๒๔๖๔

๖. โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) 
ลำไยเบี้ยวเขียว ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาระบบตรวจสอบมาตรฐาน 
สินค้าส่ิงบ่งข้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายละเอียดดังน้ี

๖.๑ ศึกษาข้อมูล ป็ญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
๖.๒ จัดเตรียมการประชุมหารือคณะทำงานๆ
๖.๓ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI) ลำไยเบี้ยวเชียวลำพูน
๗. โครงการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (Internal Control) 

ผ้าตีนจกโหล่งลี้ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและพัฒนาระบบตรวจสอบ 
มาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รายละเอียดดังนี้

๗.® สรุปและถอดบทเรียนองค์ความรู้ภูมิป็ญญาผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน ณ บ้านปวงคำ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับมาตรฐานผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ลำพูน ให้เป็น 
สินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔

๗.๒ ตรวจส อบ รายซ ื่อผ ู้ม ีค ุณ ส มบ ัต ิห ร ือม ิความ เช ี่ยวชาญ ห ร ือผ ู้ท ี่เก ี่ยวข ้อง 
เพื่อแต่งท้ังเป็นคณะทำงานผ้าตีนจกโหล,งล้ีลำพูน

๗.๓ จัดทำร่างโครงการผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน และจัดทำแผนการดำเนินการลงพื้นที่ 
ขับเคลื่อนโครงการผ้าตีนจกโหล่งล้ีลำพูน

๓/เพ่ือให้การ...



-๓-

เพอ'ให้การดำเนินการดังกล่าวเป็น1ไปด้วยความเรียบร้อย ท ันต่อห ้วงระยะเวลาการ
ดำเนินงาน จึงให้บุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และให้มี 
สิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที, มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๔๐๙ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เง ินตอบแทนการปฏิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยให้ 
นางสาวณปภัข รุตตมชัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปีนผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการดำเน ินงานให ้ทราบ (รายช ื่อผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานนอกเวลาราชการปรากฏตามเอกสาร 
ที่แนบมาพร้อมนี้)

ท๋ังน๋ึ ต๋ังแต,วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 
ส่ัง ณ วันท่ี k o' เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔ลัง ณ วันท

(บายวชยั บญุธดุมพร)
รองบายกองคก์ารบรหิารสว่นจพ่ํห้วดั ปฏบิดัราชการนทบ 

บายก•งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ

ด้วย ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการให้บริการประซาขน นอกเวลา 
ราชการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเปีดให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงาบราชการและงานการติดต่อราชการ 
ด้านอื่นๆ ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖£๖๕ ณ ลำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี

วันธรรมดา (วันจันทธ์ -  ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์ -  อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ดังแต่เวลา ๑๖.๓0 น. -  ๑๙.๓๐ บ.

โดยผ ู้ประสงค ์ท ี่จะขอร ับบริการด ังกล ่าว สามารถต ิดต ่อสอบถามรายละเอ ียดได ้ท ี่ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-๕๓£๙-๗๒๙๐ (s)(5)(sl, (ร๊)(ริ)(ร̂ , (ร)(ร)

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวชิยั บญุชดุนพร)
รองนายกองคก์ารบรหิารสว่น5พหวดั ปฏบิต้ราชการนหน 

บายกองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดลำพูน


