
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
ที่ 91/๒๕61 

เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
................................................ 

   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบ่งงาน
ส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหา รงาน
บุคคล  ในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ข้อ 240 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด
นครศรีธรรมราช) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 จึงก าหนดงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้ง
มอบหมายงานแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปริก ให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการ และประชาชน
สูงสุด ดังนี้ 

 นางอ าพร  ชัยวิชิต  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปริก  (นักบริหารงาน อบต.) 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  เลขที่ต าแหน่ง 21-3-00-1101-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม 
การปฏิบัติราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง รองลงมาจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือ            
ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร สั่งการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนอ านาจหน้าที่
อ่ืนๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ในองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 

  นายชรินทร์  อินทานนท์  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปริก (นักบริหารงาน อบต.) 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 21-3-00-1101-001 มีหน้าที่ช่วยเหลือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก งานควบคุมดูแล
ภายในองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
 

   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 

      1.1 นางเพ็ญจันทร์  ถาวรทอง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) เลขที่
ต าแหน่ง 21-3-01-2101-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้  

๑. ควบคุม ตรวจสอบ แนะน าการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ     
    ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
 

/๒. ควบคุมด…ู 
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  ๒. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและ 
       พนักงานจ้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนอื่นๆ 
  3. งานควบคุมภายใน 
  4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ๑.๒ สิบโทเฉลิมชัย  เดิมคลัง   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง           
21-3-01-3102-001  มีหน้าที่ดังนี ้

  ๑. งานการบรรจุแต่งตั้ง การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
  ๒. งานด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจ้างพนักงานจ้าง 
  ๓. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  ๔. งานเลื่อนระดับและการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
  ๕. งานจัดท าบ าเหน็จบ านาญพนักงานส่วนต าบล 
  ๖. งานจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลและกรอบอัตราก าลังพนักงานจ้าง 
  7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์ 
  8. งานจัดท าทะเบียนวันลาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  9. งานประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   
  ๑0. งานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  ๑1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

     ๑.๓. นางสาวศรัญรัตน์  ชูทอง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง            
21-3-๐๑-3101-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี ้

  ๑. งานสารบรรณกลางของ อบต.ปริก 
  ๒. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ปริก 
  3. งานจัดเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 
  4. งานกิจการสภา 
  5. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

    ๑.๔. นางสุภาภรณ์  สุชาติพงศ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหน่ง    
21-3-01-4101-001  มีหน้าที่ดังนี ้

 ๑. งานรับเรื่องราว ร้องทุกข์ต่างๆ 
 ๒. งานป้อนข้อมูลในระบบต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. งานเกี่ยวกับเวรรักษาการณ์ประจ า อบต. 
 4. จัดท าสมุดลงเวลาปฏิบัติราชของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้ าง พร้อมสรุปเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเป็นประจ าทุกเดือน. 
 5. งานสารบรรณส านักงานปลัด 
 6. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

    ๑.5. นางสาวสิริลักษณ์  ฉิมพาลี ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี ้
 ๑. งานเบิกจ่าย และวางฎีกาของส านักงานปลัด 
 ๒. งานคุมทะเบียนเบิกจ่าย-วัสดุของส านักงานปลัด 
 ๓. งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

/๑.6.นางสาวสุณา... 
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     ๑.6.  นางสาวสุณา  ลวนานนท์ ต าแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. ดูแลรักษาความสะอาดภายในส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
  ๒. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๑.7. นายวรวุฒิ  นิจจ ารูญ ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ-๔๓๙๐ นศ. และดูแลท าความสะอาดรถยนต์ของ 

    องค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๑.8. นางสาวจุฑารัตน์  รักษาม่ัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (พนักงานจ้าง)         
มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. ต้อนรับให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  ๒. จัดท าแผนพับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ อบต. โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตาม  
       ความเหมาะสม 
           ๓. ช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลปริก 

    ๔. งานจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือเก่ียวข้อง 

     ๑.9.  นายเกียรติศักดิ์  อินทฤทธิ์  ต าแหน่ง ยาม (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อยู่ยามเฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายและความ 
       เรียบร้อยในส านักงานและนอกสถานที่ราชการ 
  ๒. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-๖๙๔๙ นศ. ขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
  3. ประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ (ทะเบียน ผค-161 นครศรีธรรมราช)  
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     ๑.10.  นายวรรณชัย  คงสอง  ต าแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. เปิด-ปิด ส านักงาน ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
  ๒. ประจ ารถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ (ทะเบียน ผค-161 นครศรีธรรมราช)  

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ๑.11.  นายสมเดช  นาบุญ  ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้าง)       
มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. ขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ (ทะเบียน ผค-161 นครศรีธรรมราช) ตลอดจนบ ารุงรักษา
และแก้ไขข้อขัดข้อง  
   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2. งานนโยบายและแผน 
     ๒.๑ นายตฤณ สุขอนันต์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง           
21-3-๐๑-3103-๐๐๑ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. จัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

/๓. ติดตามและ… 
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  ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาและโครงการพิเศษตามนโยบาย 
       ของทางราชการ 
  ๕. รวบรวม วิเคราะห์ ประสานแผน และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องใช้ในการวางแผน 
       และประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
  ๖. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบพิจารณาวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
       หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. งานเลือกตั้ง 

8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 3. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
     3.๑ นายมาโนช ศรีอ่อน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 21-3-01-
3801-๐๐๑  มีหน้าทีด่ังนี้ 
  ๑. งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและพิการ 
  ๒. งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาสตรี และผู้ว่างงาน 
  ๓. งานจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  ๔. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
  ๕. งานพัฒนาชุมชน 
  ๖. ให้ค าปรึกษาแนะน า ฝึกอบรม และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 
  ๗. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทางการรวมกลุ่มอาชีพ 
  ๘. งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินในงานที่รับผิดชอบ 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๔.๑ นายชัยนันท์  ศรีอินทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
เลขที่ต าแหน่ง 21-3-01-3803-๐๐๑  มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. งานวางแผนการศึกษา สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 
  ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาการศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
  ๓. ส ารวจ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสถิตทางการศึกษา 
  ๔. งานส่งเสริมพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
  ๕. งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๖. ติดตามวัดผลและประเมินผลการด าเนินงานด้านการศึกษา 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๔.2 นางสุทิศา  ไกรนรา  ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง  ๐๘-๒๐๒-๕๘ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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       ๔.3 นางสาวจิราพร  จันทน์ดี ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง ๘๐-๒๐๕-๘๙ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๔.4 นางสุกัลยา  มัตตะพงศ์  ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง  ๘๐-๒๐๒-๕๙ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       ๔.5 นางสุภัตรา  หอมหวล ต าแหน่ง ครู  เลขท่ีต าแหน่ง ๘๐-๒๐๔-๘๖ มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

           ๔.6 นางเตือนใจ บุญทอง  ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง  ๘๐-๒๐๒-๖๑ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๔.7 นางวันโท  ชูมณี  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        ๔.8 นางสุภาณี  จะรา  ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง ๘๐-๒๐๔-๙๐ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

              ๔.9 นางวารี  ยันพะโยม  ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแน่ง ๘๐-๒๐๔-๘๘ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๔.10 นางสุภาวดี  รามทัศน์ ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง ๘๐-๒๐๒-๖๐  มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

              ๔.๑1 นางวริศราค์  ช านาญกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๔.๑2 นางสาวศรีไพร  ไกรนรา ต าแหน่ง ครู  เลขที่ต าแหน่ง ๘๐-๒๐๔-๘๗ มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔.๑3 นางสาวเสาวนีย์  ปราสาททอง  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

   ๔.๑4 นางช่อเพชร  หนูจันทร์  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (พนักงานจ้าง) มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย   

  ๔.๑5 นางพัชรีย์  รัชทูล  ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง  ๘๐-๒๐๕-๐๐ มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนประถมศึกษา 
  ๒. ให้ความรู้และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

       5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕.๑ นายศิริศักดิ์  นวนมุสิก  ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่
ต าแหน่ง 21-3-๐๑-3810-๐๐๑   มีหน้าที่ดังนี ้
  ๑. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
  ๒. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
  ๓. งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งด าเนินการ 
       กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ  
       เช่น วาตภัย อุทกภัย 
  ๔. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา 
       และระงับสาธารณภัย 
  ๕. งานจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖. งานฝึกซ้อมและด าเนินตามแผน 
  ๗. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       6. งานส่งเสริมการเกษตรและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 6.๑  นายบุญฤทธิ์  สิทธิด ารงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  21-3-
๐๑-3401-๐๐๑  มีหน้าที่ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร 
  ๒. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 
  ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทางด้านการเกษตร 
  ๔. จัดท าแผนพัฒนาการเกษตรทุกด้านของต าบลปริก 
  ๕. งานรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร  ปศุสัตว์ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  6. งานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
  7. งานส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุข 
  8. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  
  9. งานส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  10. งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 กองคลัง 

     (๑)  งานการเงิน 
   มอบหมายให้ นางจิราภรณ์  ปลอดใจดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการ
คลัง ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง 21-3-04-2102-001  เป็นหัวหน้า โดยมี  นางสาวกานดา สุชาติพงศ์  
ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังนี้ 
    ๑. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ - ส่งเงินฝาก
ธนาคาร, คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ าวัน, แต่งตั้งผู้รับมอบหมายลงนามถอนเงินแต่งตั้งค าสั่ง
รักษาตู้นิรภัย 
   ๒. การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่งและใบสรุปใบน าส่งเงิน 
ตรวจสอบให้ตรงกับในเสร็จรับเงินและน าเงินฝากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบน าส่งเงินให้งานบัญชีลงบัญชี 
   ๓. การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา, คนพิการ, เอดส์  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าติดตั้งหอกระจายข่าว      ค่า
หนังสือพิมพ์ ประจ าหมู่บ้าน วัสดุการศึกษา  เงินเดือน,ค่าช่วยเหลือบุตรข้าราชการถ่ายโอน ค่าก่อสร้างทาง
หลวงชนบท, ออกใบเสร็จ ท าใบน าส่งเงินให้การบัญชีลงบัญชี 
  ๔. การตรวจสอบเงินโอนออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป 
ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าธรรมเนียมอาชยบัตร ว่าด้วยการ
ประมงภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ ใน ๙ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการพนัน ภาษีภาคหลวงแร่ ภาษี
ปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล ค่าภาคหลวงแร่  ที่โอนผ่านธนาคารโดยใช้บริการ Internet Banking         
( SELF-SERVICE  BANKING)   
  ๕. การรับฎีกาเบิกเงินต่างๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และน าส่งให้งานควบคุมงบประมาณ 
ตัดยอดเงินงบประมาณ 
  ๖. น าฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินจากงบประมาณรายจ่ายมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ  
  ๗. การน าส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย   เงินประกันสังคม  ค่าใช้จ่าย ๕%  สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนต าบล ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน 
  ๘. การจ่ายเงินส่วนลด ๖% ทุกปีงบประมาณ 
  ๙. การน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบท.) ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีงบประมาณ 
         ๑๐. การโอนเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และสมาชิก สภา อบต. เข้าธนาคารทุกๆ เดือน 
         ๑๑. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน  ได้แก่  ใบประกอบกิจการของผู้ประกอบการ  
ใบส่งของ  ใบแจ้งหนี้ วัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน   ใบส าคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงินต้องประทับตรา
ตรวจถูกต้อง 
        ๑๒. การจัดท าฎีกาเบิกเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของส่วนการคลังพร้อมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 

/๑๓. การจัดท า… 
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        ๑๓. การจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  จัดท าส าเนาคู่ฉบับ 
เก็บไว้ในฎีกาและตัวจริงให้แยกแฟ้มไว้ต่างหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไป
โดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็คแล้ว หรือด าเนินการน าออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
        ๑๔.  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าเช่าบ้าน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเล่าเรียนบุตร 
เงินส ารองจ่าย  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไม่ควรเกิน 5 วันท าการ หลังจากรับฎีกาเงินเงินจากส านัก/          
ส่วนต่าง ๆ  
        ๑๕.  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 (๒)  งานการบัญชี 

มอบหมายให้ นางสาวกานดา สุชาติพงศ์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เลขที่
ต าแหน่ง 21-3-04-3201-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวศศิวรรณ  สงเกื้อ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมีดังนี้ 
  ๑. รับใบน าส่งจากงานการเงินมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 
  ๒. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากส านักงานท้องถิ่นน ามาลงบัญชีเงิน      
สดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ ) แล้วน ามาลงทะเบียนเงิน
รายรับ 
  ๓. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวัน ที่มีการรับเงินจ่ายเงิน  และเสนอให้
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบ 
  ๔. รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายในเวลาที่ก าหนด 
  ๕. การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่ 
       ๕.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน 
       ๕.๒ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และ statement  
       ๕.๓ ทะเบียนคุมบัญชีแยกประเภทตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย บัญชีเงินสดรับ และ
ทะเบียนคุมเงินรายรับ 
       ๕.๔ ทะเบียนคุมเงินยืม   ตรวจสอบกับบัญชีสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้
ถูกต้องตรงกัน 
       ๕.๕ ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา  ตรวจสอบจากสมุดเงินสดรับและใบเสร็จรับเงินให้
ถูกต้องตรงกัน 
       ๕.๖ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดท ามาตรวจสอบกับสมุดเงินสด  จ่ายและบัญชีแยกประเภท
ให้ถูกต้องตรงกัน 
       ๕.๗ จัดท าทะเบียนคุมเงินส่วนลด ๖%  และค่าใช้จ่าย ๕%  ภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  และเงิน
นอกงบประมาณทุกประเภท ได้แก่ อาหารเสริม (นม)  อาหารกลางวัน  เบี้ยยังชีพ  งบถ่ายโอน  เงินอุดหนุน
กลุ่มสตรี อปท.เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน   เงินอุดหนุนจริยธรรม   เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชน   
เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬา อปท. ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
       ๕.๘ จัดท าใบผ่ายรายการบัญชีทั่วไป   ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอน
ต่าง ๆ  เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารรับเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน  ๑,๒,๓  ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี เพ่ือจัดท างบการเงิน 
 
 

/๖. จัดท าราย… 
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           ๖. จัดท ารายงานต่าง ๆ ได้แก่   
        ๖.๑ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจ าวันรายงาน
เงินรับฝาก  งบทดลองประจ าเดือน  รายงานงบรับ-จ่าย กระดาษกระทบยอด  รายจ่ายตามงบประมาณ จ่าย
จากเงินสะสม งบประมาณคงเหลือ 
        ๖.๒ การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ งบทรัพย์สิน งบ
แสดงฐานะการเงิน งบทดลองก่อนปิดบัญชี งบทดลอง(หลังปิด) งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ งบเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนค้างจ่าย กระดาษท าการ  การดาษท าการกระทบยอด 
           ๗. การจัดท ารายงานที่ต้องส่งตามก าหนดเวลา ได้แก่ 
       ๗.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
       ๗.๒ รายงานการจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ภายในวันที่  ๑๐ ของทุกเดือน 
       ๗.๓ รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ 
๑๐  ของทุกเดือน ( ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน  กันยายน) 
       ๗.๔ รายงานเศรษฐกิจฐานราก  ทุกวันที่ 3 ของทุกเดือน 
       7.๕ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (เงินฝาก
ประจ าทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสิ้นเดือน มีนาคม 
มิถุนายน  กันยายน ธันวาคม)  โดยจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 
      ๗.๖ ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ทุกสิ้นเดือน มิถุนายน 
และธันวาคม  ประเภทประจ า ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม 
          ๘. การน าฎีกาที่ลง มาตัดยอดงบประมาณตรวจสอบว่า มีเงินหรือไม่ ถ้างบประมาณใกล้หมด
ให้แจ้งส านักปลัด ด าเนินการเบิกเงินก่อนการเบิกจ่าย  ขอส าเนาใบโอนและส าเนารายงานการประชุม เก็บใส่
แฟ้ม ๑ ชุด 
          ๙. ตรวจสอบรายรับที่รับเข้ามาว่าใช้จ่ายกับรายจ่ายที่จ่ายออกไปว่าเพียงพอหรือไม่ และ
ประสานกับพัสดุว่า โครงการแต่ละโครงการมีงบประมาณของการด าเนินงาน หรือสามารถท าสัญญาได้ กรณีที่
ประกาศ และเปิดซองแล้ว 

 (๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  มอบหมายให้ นางสาวศรีญาภรณ์  บ ารุงศรี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน  
เลขที่ต าแหน่ง 21-3-04-4204-001 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางชูลีพร  อินทานนท์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ช่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่จัดเก็บเองและรับเงินโอนทุกประเภท 
รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้ง น าใบส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับโอน
เงิน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด น ามารวมใบน าส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณี
รับเงินสดหรือเช็ค ก่อนน าเงินฝากธนาคารและส่งหลักฐานให้งานการเงินเพ่ือตรวจสอบให้ยอดตรงกัน 
  ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระภาษีทุก
ประเภท และทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และท าเป็นปัจจุบันมีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ 
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงินในทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  ๓. การประเมินการจัดเก็บรายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี , แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี 
 

/๔. งานเร่งรัด... 
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    ๔. งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน ภาษีค้างช าระ โดยไม่มียอดค้าง หรือมี
รายการค้างก็ให้ด าเนินการตามข้ันตอน พร้อมรายงานหนี้ค้างช าระ       
  ๕. จัดท า ภบท.๑๙ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียด  ค่าส่วนลด ๖% เป็นประจ าทุกเดือน 
พร้อมตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 
  ๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

มอบหมายให้ นางอรทัย  ถาวราภรณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง           
21-3-04-3204-001  เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี นางสาวดวงเพ็ญ  จตุรงค์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติมีดังนี้ 
  ๑. ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   
  ๒. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑ , ผด.
๒, ผด.๓ , ผด.๕  และ รายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง 
  ๓. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ  และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ เมื่อจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ให้ทราบด้วย 
  ๔. จัดท าบัญชีจ่ายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์  ลงเลขรหัสที่ครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถาม
ติดตามเม่ือครบก าหนดคืน 
  ๕.  แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้ เสื่อมสภาพสูญหาย  ไม่สามารถใช้
การได้และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
  ๖.  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

กองช่าง 
  1. งานบริหารงานช่าง 
     - นายจรัญ  บุญสิทธิ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(เลขที่ ต าแหน่ง 21-3-05-2103-001)   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  - รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ในกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่
อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ล าดับที่ ๒ 
  - ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
  - ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ 
  - การประกวดราคา ท าสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้างและตรวจรับงานงวดเพ่ือเบิกจ่ายเงิน 
พิจารราข้อขัดแย้งต่างๆในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ 
  - เป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
  - ตรวจทานแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เช่น สะพาน 
ถนน ท่อระบายน้ า ทางเท้า คลอง อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆส่วนสาธารณะ 
  - ส ารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ 
   - เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เป็นนายตรวจเวรยามส านักงาน 
  - ชี้แจงปัญหาเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
  -  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 

/พิจารณาวาง… 
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  - พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  - ควบคุมดูแลงานสาธารณูปโภค 
  - เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในสังกัดกองช่าง ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๓ งาน  ดังนี้ 
   2. งานก่อสร้าง 
     2.1 นายบุญชัย  ชูไชย  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
(เลขที่ ต าแหน่ง 21-3-05-4701-001)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง คนที่ 1  กรณีผู้อ านวยการ 
กองช่าง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
   - งานออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโยธา 
   - งานตรวจทานแบบรูปรายการต่างๆ 
   - งานประมาณราคา ตรวจสอบราคากลางงานโครงการ 
   - งานตรวจสอบและควบคุมตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 
   - การตรวจสอบและควบคุมงานซ่อมแซมถนนทางระบายน้ าที่ช ารุด 
   - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     2.2 นายณัฐวุฒิ  ราพฤทธิ์  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  
(เลขที่ ต าแหน่ง 21-3-05-4701-002)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการ   
กองช่าง  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
   - การควบคุมและปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล 
   - การควบคุมงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี 
   - งานตรวจสอบและควบคุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - งานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
   - งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการต่างๆ 
 
     2.3 นายธนกฤต  แก้ววิจิตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (พนักงานจ้างภารกิจ)             
มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   - ช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 
   - ช่วยวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่นถนน สาน ท่อระบายน้ า ช่องน้ า 
อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารประปาฯลฯ 
   - ช่วยปฏิบัติงานส ารวจต่างๆเกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่นส ารวจทางเพ่ือการก่อสร้าง
ส ารวจและทดลองวัสดุ ส ารวจข้อมูลการจราจร ส ารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ เขียนแบบ ค านวณ
สามัญ 
 

/- ช่วยซ่อมสร้าง… 
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   - ช่วยซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการส ารวจและ
ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน 
   - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   - ออกพ้ืนที่ส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่ภาษี 
 

  ๓. นางสาวเพ็ญศรี ยอดแก้ว ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
(เลขที่ต าแหน่ง 21-3-05-4101-002)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

- รับผิดชอบงานธุรการของกองช่าง 
- พิมพ์หนังสือตอบรับ และส่งเอกสารต่างๆที่ได้มอบหมาย 
- เก็บเอกสารและแยกแฟ้มประเภทหนังสือ 
- งานสถิติการก่อสร้างอาคาร 
- จัดท าบัญชีคุมพัสดุ การเบิกจ่าย และท าฎีกา 

   -    ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
     4. นายสุริยะ  พันธ์เสงี่ยม  ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

(เลขที่ต าแหน่ง 21-3-05-4706-001)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
- ดูแล บ ารุงรักษา เกี่ยวกับระบบไฟสาธารณะภายในต าบล 
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปาภายในต าบล 
- จัดท าทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ และสถิติต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
- การควบคุมงานตกแต่งสถานที่ในงานโครงการ งานพิธี งานรัฐพิธี และงานราชพิธี 
- งานระบายน้ า 
- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

     5. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
     5.1 นายสุธรรม จงสวัสดิ์วัฒนา ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

(พนักงานจ้างภารกิจ) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถขยะและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ   

  ในการใช้ขยะ  
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          5.2 นายสุนัน  เรืองจรัส ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

             - จัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีถังรองขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยไปท าลาย 
   - จัดเก็บเงินรายได้ (ค่าขยะมูลฝอย) 
    - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

          5.3 นายอนุรักษ์  วังสว่าง ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)         
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

             - จัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีถังรองขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยไปท าลาย 
   - จัดเก็บเงินรายได้ (ค่าขยะมูลฝอย) 
    - ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

/ให้ผู้ที่... 
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   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบอย่าให้เกิดความ 
พบพร่องเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันท ี

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ   วันที่   5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒561  
 
 
 
      (นายปรีชา   นาบุญ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 


