
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
ที่   102/2563 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ประจ าปี 2563 

******************************* 

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงหมอบหมายหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ   
ในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ดังต่อไปนี้ 

 มอบหมายให้  นายณัฐวัชต์  ศิริสวัสดิ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ เลขที่ต าแห่ง 14-3-01-2101-001 มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

  1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดแนวทาง   
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

 มอบหมายให้ นายณัฐวัชต์  ศิริสวัสดิ์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  อ านวยการ
ท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง 14-3-01-2101-001 เป็นหัวหน้า รบัผิดชอบก ากับดูแลภายในส านักงานปลัด 
มีพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ และพนักงานจ้าง ในสังกัด เป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   
ซึ่งส านักงานปลัด มีพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 บริหารงานทั่วไป  มอบหมายให้ 

  นางสาวพัชดาว  วรรณรักษ์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 14-3-
01-3102-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ  
3) งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
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4) งานทะเบียนประวัติ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหนองปรือ 

5) งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่ง การปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตราก าลัง 
6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
7) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
8) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์ 
9) งานด้านการประเมินผู้บริหาร 
10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 นางชนิษฐา  ด านิล  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 14-3-01-3801-
001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1) งานส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม และพัฒนารายได้ของชุมชน 
 2) งานด้านการจัดการท าแผนชุมชน การอบรมสัมมนาและพัฒนาอาชีพและการวางแผน
ช่วยเหลือสังคมด้านสงเคราะห์ 
 3) งานด าเนนิการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาล 
 4) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน และการประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 5) งานสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
 6) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน กิจการสภาเด็กและเยาวชน งานคุ้มครองเด็กระดับต าบล 
 7) งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 8) งานส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 
 9) ดูแลตรวจสอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป
ตามระเบียบกฏหมายของทางราชการ 
 10) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 นางสาวกัณทิมา สุขรักษา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 14-3-
01-3601-001 โดยมีนางสาวบุษราคัม แสงผ้ึง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ เบื้องต้นที่ไม่
ซับซ้อนเกี่ยวกบังานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล 
 2) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน 
 3) งานเกี่ยวการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน การจั ดสุขาภิบาลใน
โรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุ
ร าคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี 
 4) รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง และควบคุม
การระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
 5) งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 6) งานเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

7) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
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 นางเนาวรัตน์ ข านุ้ย  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยมีนางสาวปิยะนุช ศิริพันธ์ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ส านักงานในด้านต่างๆ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น 
  2) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานสาธารณกุศลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ 
   3) ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  
 4) งานกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 5) บัตรประวัติคณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 6) การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของส านักงานปลัด  
 7) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
 1) งานทะเบียนพาณิชย์ 

2) งาน ดูแล รักษา จัดเตรียม และให้บริการ เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ การให้
ค าปรึกษาแนะน าและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ  

 นางสาวปิยะนุช ศิริพันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ของส านักงานปลัด เช่น การลงทะเบียนหนังสือ
รับ – หนังสือส่ง การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

2) การจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
3) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ข้อมูลบุคลากร เอกสาร

อ่ืนๆ ทีเป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ 
 4) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการบริการข้อมูลข่าวสาร 
 5) งานเกี่ยวกับการดูแลระบบเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 นายปลื้ม  เสียงแจ้ว พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งตกแต่งสวน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1) งานเปิด-ปิดส านักงาน  ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในบริเวณอาคารส านักงาน 
2) งานเกี่ยวกับการตกแต่งสวน 
3) งานบ ารุงดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี  

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
4) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1) งานเกี่ยวกับโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร 

นายเกษม  กูหมัด พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ (ทะเบียน 80-7768 ตรัง) ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายใน
พ้ืนที่ต าบลหนองปรือ 

2) ควบคุม ดูแล ท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ (ทะเบียน 80-7768 ตรัง) บ ารุงรักษา แก้ไข
ข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ  
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3) จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์และควบคุมการใช้รถ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการใช้
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายศตวรรษ  สิทธิชัย พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กธ 5480 ตรัง) ในการปฏิบัติราชการภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  
2) ควบคุม ดูแล ท าความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กธ 5480 ตรัง) บ ารุงรักษา แก้ไข

ข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ 
3) จัดท าบันทึกการใช้รถยนต์และควบคุมการใช้รถ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการใช้

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานนโยบายและแผน  มอบหมายให้ 

  นางสาวสุกัญญา  รามรังสฤษฎิ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่
ต าแหน่ง 14-3-01-3103-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) งานการจัดท าแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพัฒนาต าบลประจ าปีต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
  2) จัดท าข้อบังคับและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) และข้อบัญญัติอ่ืนๆ 
  3) ติดตามงานประเมินผลการด าเนินงานตามและแผนโครงการ 
  4) งานด้านธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
  5) งานด้านควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
  6) งานวิชาการต่างๆ 
  7) งานที่เก่ียวกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการ 
  8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามที่ได้รับมอบหมาย 

 งานกฎหมายและคดี  มอบหมายให้ 

 นายพัสกฤต พุมโกมล ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 14-3-01-3105-001 มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 1) งานกฎหมายและคดี 
 2) งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ 
 3) งานการด าเนินการทางคดี และศาลปกครอง 
 4) งานร้องเรียนร้องทุกข์ การอุทธรณ์ 
 5) งานให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน 
  6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามที่ได้รับมอบหมาย 

  งานที่ได้รับมอบหมาย 
 1. งานเลือกตั้ง 
 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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2. กองคลัง   

 มอบหมายให้ นางสาวจิราวรรณ  อภัยรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ต าแหน่ง    
14-3-04-3201-001 ท าหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทางด้าน
บริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย        
ซึ่งกองคลัง มีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานการเงินและบัญชี  มอบหมายให้ 

นางสาวจิราวรรณ  อภัยรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
14-3-04-3201-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  1) การตรวจสอบเงินโอนประเภทต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เช่น เงินอุดหนุน
ทั่วไป ,เงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม,เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน,ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น 
  2) ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการให้ทันในปีงบประมาณนั้น หรือขออนุมัติจดท า 
รายจ่ายค้างจ่ายตามแบบท่ีก าหนด 

3) การจัดท ารายงานต่าง ๆ เช่น การจัดท ารายงานประจ าเดือน การจัดท างบแสดงฐานะทาง
การเงิน เป็นต้น 
  4) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่ได้รับการจัดสรร น ามาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออก 
ใบเสร็จรับเงิน) น าใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ)  
  5) การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้ง  
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
  6) ด าเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไม่ทันในปีประมาณนั้น หรือขออนุมัติจัดท ารายจ่าย
ค้างจ่ายตามแบบที่ก าหนด 

7) การจัดท าทะเบียนคุมต่างๆ เช่น ทะเบียนคุมเงินรายรับ-รายจ่าย และจัดท าใบผ่านรายการ
บัญชีทั่วไป เป็นต้น 

8) การจัดท าบัญชีเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย และการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มี
การ รับ - จ่ายจริง และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บริหารทราบทุกวัน 
  9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  นางสาวชิดชนก  ด าปิน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการ งานสารบรรณ ของกองคลัง เช่น การลงทะเบียนหนังสือรับ – หนังสือส่ง การร่าง
โต้ตอบหนังสือราชการ และการพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

2) การจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
3) งานการจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของกองคลัง 
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
1) ปฏิบัติงานด้านธุรการและเลขานุการในการปฎิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  มอบหมายให้ 

  นายประเสริฐ  แก้วละเอียด  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 14-3-04-
3204-001 โดยมีนางจรรยา  สุขคุ้ม พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1)  เป็นเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  2) ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  3) จัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และข้ันตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ 
  4) การจัดท าบัญชีรับจ่ายพัสดุ  ทะเบียนครุภัณฑ์  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ และการยืมพัสดุต้อง
ทวงถามติดตามเมื่อครบก าหนด 

5) จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี และแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,ผด.3,
ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6  

6) สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
7) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย และจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือ

ทะเบียน 
8) ควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจัดท าแบบอนุญาตการใช้รถยนต์ 
9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มอบหมายให้ 

  นางสาวยินดี  อินแก้วศรี ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 14-3-
04-3203-001 โดยมี นางสาวกัญญา  สารวัตร พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ นายวุฒิไกร กุลกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า และนายกิตติศักดิ์ เสียงแจ้ว 
พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) จัดเก็บรายได้/ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือจัดเก็บเอง และการ
รับเงินจัดสรรทุกประเภท เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ เป็นต้น 
เงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งออกใบน าส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงาน
การเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างๆ 

2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาช าระค่าภาษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและท าให้เป็นปัจจุบัน มีการจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับช าระเงิน ในทะเบียนลุกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 
  3) งานประเมินจัดเก็บรายได้และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี,จัดท ารายละเอียดแบ่ง 
โซนบล็อกล็อค ตามแผนที่ภาษี เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี 
  4) ประกาศส ารวจรับแบบแสดงรายการ  ค าร้อง  ค าขอ  หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ  ตลอดจน 
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น 
  5) จ าหน่ายชื่อลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้ 
จากลูกหนี้โดยตรง 
  6) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบ ารุงท้องที,่ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  7) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าเดือน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างช าระ 
  8) งานจัดท าทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6 
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  9) เก็บรักษา หรือค้นหาเอกสารหลักฐาน และเรื่องอ่ืนๆ ของผู้เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียม หรือ  
ค่ารายได้อ่ืนๆ 
  10) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและแสดงรายการภาษี  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  11) การจัดท าทะเบียนเงินรายรับ  
  12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. กองช่าง   

 มอบหมายให้ นายสายัน สงช่วย  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 14-3-05-
4701-001  ท าหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองช่าง มี
พนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ส าหรับต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน 
บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
ซึ่งกองช่าง มีพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  งานผังเมือง / งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  นายสายัน  สงช่วย ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 14-3-05-4701-001     
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) รวบรวม วิเคราะห์ ส ารวจ จัดท าข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดวางผังเมืองรวมชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ต าบลหนองปรือ 

2) ควบคุมตรวจสอบการใช้พื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของผังเมือง 
3) รวบรวม ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 
4) ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
5) เขียนหรือคัดแบบก่อสร้างเพ่ือเสนอขออนุมัติแบบก่อสร้าง 
6) เป็นนายช่าง นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 หมู่

ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 
7) ประมาณการโครงการต่างๆ เพ่ือเสนออนุมัติ 
8) งานบริการข้อมูลตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องๆต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

  9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  งานประสานสาธารณูปโภค / งานก่อสร้าง 

  นายเกียรติกร  โพธิ์ถาวร  ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 14-3-05-
4701-002  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1) งานไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
2) งานก่อสร้างบ ารุงรักษาถนนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองปรือ 
3) งานจัดท าโครงการ ประมาณการราคาวัสดุและค่าจ้างแรงงาน การก่อสร้าง 
4) งานควบคุมดูแลการก่อสร้างและรายงานผลประจ าวัน 
5) งานส ารวจถนน เหมือง คลองที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หนองปรือ 
6) เป็นนายช่าง นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 หมู่

ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 
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7) งานเขียนแบบโครงการ 
8) งานบริการข้อมูลตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องๆต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

  9) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

  นางสุพัตรา  พันธ์ศักดิ์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 14-3-05-
4101-001  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
  1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล เป็นต้น 
  2) งานเกี่ยวกับการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ
ต่างๆ ภายในกองช่าง 
  3) การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เป็นต้น 
  4) การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม 
  5) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ 
  6) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  นายสุวิทย์  เพชรพูน พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) ท าหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา 
  2) จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา 

3) ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด รถจักรยานยนต์ (ทะเบียน ฝ 6236 ตรัง) บ ารุงรักษาแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นเป็นประจ าทุกวัน 
  4) งานอื่นๆที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับการมอบหมาย 

นายสมหมาย ชัยลือเลิศ พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
  1) ท าหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา 
  2) จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา 
  3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย 

นายภูชีระ ชูยัง พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1) ท าหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา 
  2) จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา 
  3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย 

นายจตุพนธ์ กลับขัน พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 
  1) ท าหน้าที่เก่ียวกับการผลิตน้ าประปา 
  2) จัดหาน้ าสะอาดบริการประชาชน  บริการผู้ใช้น้ าประปา 
  3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับการมอบหมาย 
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4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

มอบหมายให้ นางศรีสาคร ทองบัว ต าแหน่งครู คศ.1 เลขที่ต าแหน่ง 14-3-08-6600-192 ท า
หน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ ก ากับดูแล
ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
เจ้าหน้าที ่และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผล
งาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

งานบริหารการศึกษา / งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน / งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม/
งานกีฬาและนันทนาการ  มอบหมายให้  

 นางสาวสุภาพร  อินแก้วศรี พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) งานกิจการเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ 
  2) งานส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  3) งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  4) งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน 
  5) งานก ากับและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษา 
  6) งานวางแผนก าหนดแนวทางปฏิบัติ วินิจฉัย สั่งการ ประสานงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  7) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 

8) งานประสานแผนพัฒนาการศึกษา และจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
9) งานส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถเป็นแหล่งบริการ 

 10) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 11) งานบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
  12) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวธนวรรณ  หมุนแทน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานธุรการ งานสารบรรณ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การลงทะเบียน
หนังสือรับ – หนังสือส่ง การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ และการพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นต้น 

2) การจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุม 
3) งานการจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4) งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มอบหมายให้ 

 นางศรีสาคร  ทองบัว  ต าแหน่งครู ค.ศ.1 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก      
เลขที่ต าแหน่ง 14-3-08-6600-192 โดยมี นางอุไร  แซ่ซั่ว  ต าแหน่งครู ค.ศ.1  เลขที่ต าแหน่ง 14-3-08-
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6600-1923 และและว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤศมน สวัสดิมงคล พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย มี
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
 3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 
  7) งานส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาเสนอความเห็นสรุปรายงานการศึกษา 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน 

8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
งานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

 นางสาวเสาวลี  ปลอดเถาว์ ต าแหน่ง ครูคศ.1 เลขที่ต าแหน่ง 14-3-08-6600-195 โดยมี           
นางอัญชลี  ทวีสุข พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และนางสาวศันสุนีย์  ชูเกิด พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
 3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5) ปฏิบัติงานความร่วม มือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 
  7) งานส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาเสนอความเห็นสรุปรายงานการศึกษา 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน 

8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
งานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง 

 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์นวล ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 เลขที่ต าแหน่ง 14-3-08-6600-194 
โดยมีนางปรีญา  กิตติคุณ พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 
 3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



- 11 - 
 

 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 6) งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเด็ก การอบรมเลี้ยงดู จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 
  7) งานส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมพัฒนาเสนอความเห็นสรุปรายงานการศึกษา 
เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน 

8) งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  และตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
งานธุรการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าปลิว 

 อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  ในเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาสั่งการตามเสนอ 

 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามค าสั่งและปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถและตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยเคร่งครัด อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที    
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือพิจารณาสั่งการต่อไป  

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
   

 
  สมบัติ  กุลกิจ 
 

(นายสมบัติ  กุลกิจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 
 

 
 
 


