
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่  219 / ๒๕64 
    เรื่อง กำรมอบหมำยงำนและควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
                                                      ---------------------------------- 

 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 15 ประกอบมำตรำ 25 วรรคเจ็ด แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล   ลงวันที่  24   ตุลำคม  2545  
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร วิธีกำรบริหำรและปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล และกิจกำรอันเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกรำคม พ .ศ. 2564 
และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ เรื่อง ก ำหนดกอง ส ำนักหรือส่วนรำชกำร
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2564 และมติ
คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  25 พฤษภำคม 2564 จึง
ได้ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย  เรื่อง กำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเทพำลัยขึ้น จึงแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ให้รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
หน่วยตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย แบ่งโครงสร้ำงงำนออกเป็น  
1. งำนบริหำรกำรศึกษำ  
2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3. งำนกิจกำรโรงเรียน   

1. งานบริหารการศึกษา  
อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุมก ำกับดูแลของนายนิเวศน์    เสนนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา (นักบรหิำรงำนกำรศึกษำ  ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  โดยมีพนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นผู้ช่วย 
หน้าที่ปฏิบัติงาน : 

1) มอบหมำยให้ นายนิเวศน์    เสนนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหำรงำน
กำรศึกษำ  ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ส ำหรับต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :  
ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำนระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำดเล็กหรือในฐำนะ  

หัวหน้ำฝ่ำย ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจแก้ปัญหำในงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะ
หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและคุณภำพของงำนสูง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติใน ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

/1.ด้ำนแผนงำน... 
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1. ด้านแผนงาน  
1.1 ร่วมวำงแผน โครงกำร หรือแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและ  

กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนส่งเสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและเยำวชน ส่งเสริมศำสนำ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือ พัฒนำคุณภำพเด็กเยำวชน และ
ประชำชน ในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 ร่วมบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและ 
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  

1.3 ติดตำมเร่งรัด กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำรหรือแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำน ตำมท่ีก ำหนด  

1.4 ร่วมวำงแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์ และเสนอแนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำน หรือระบบงำนของ 
หน่วยงำนด้ำนงำน ด้ำนงำนกำรศึกษำที่สังกัด ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
ยิ่งขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดทำงด้ำนงบประมำณ บุคลำกรและเวลำ  

 

2. ด้านบริหารงาน  
2.1 จัดระบบงำน และปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มำตรฐำนที่รัฐก ำหนดทั้ง 
กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำรผู้ด้อยโอกำสและผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

2.2 วำงแผนกำรศึกษำรวบรวมสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปก ำหนดนโยบำยด้ำนกำร 
ศึกษำของหน่วยงำนต่อไป  

2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ืออ ำนวยกำรให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี ควำมพอเพียงและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียว 
กับภูมิปัญญำของท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องของประชำชนในพ้ืนที่  

2.5 ริเริ่ม พัฒนำแผนงำนและโครงกำรเชิงรุกในกำรพัฒนำท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีควำมจ ำเป็นเร่ง 
ด่วนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงศึกษำของพื้นที่  

2.6 ควบคุมดูแลกำรออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรวำงแผนในหน่วยงำนที่
รับผิดชอบให้เป็นมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค ำแนะน ำและศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรจัดท ำรำย 
งำนผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตำมเวลำที่ก ำหนดไว้  

2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนกีฬำให้กับประชำชนได้ออกก ำลังกำยเพ่ือส่งเสริมสุขภำพที่ดีของ 
ประชำชนในพื้นท่ี  

2.9 นิเทศกำรศึกษำและตรวจโรงเรียน เพื่อประเมินผลและน ำเสนอกำรปรับปรุง โรงเรียนและระบบ 
ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด  

2.10 มอบหมำย ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับภำรกิจของหน่วยงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2.11 พิจำรณำอนุมัติอนุญำตกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ  
เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

2.12 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด  
ควำมร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช ำชนผู้รับบริกำร 

/2.13 ชี้แจง... 
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2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำน 

ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในฐำนะผู้แทนหน่วยงำน เพ่ือรักษำผลประโยชน์ของรำชกำร  
 

3. ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
3.1 ร่วมจัดระบบงำนและอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติ 

รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ และควำมคุ้มค่ำ  
3.2 ร่วมติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับ  

วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
3.3 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติง ำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำเพ่ือให้เกิด 

ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ  
 

4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  
4.1 ร่วมวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ 

และเป็นไปตำมเป้ำหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ  

และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

 
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุมก ำกับดูแลของ นายนิเวศน์    เสนนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับต้น)  เลขท่ีต ำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ โดยมีพนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นผู้ช่วย ดังนี้  

1. นำงสำวทัศณียำ  จันทมุด ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
2. นำงสำวนิตยำ  วิเศษวงษำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เป็นผู้ช่วย 

หน้าที่ปฏิบัติงาน : 
1) นางสาวทัศณียา  จันทมุด ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เลขที่ต ำแหน่ง 2๐-3-08-

3803-001 มอบหมำยให้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ส ำหรับต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  

ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับมอบ 
หมำยดังนี้ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนวิชำกำรศึกษำ โดยศึกษำวิเครำะห์ วิจัยวำงแผน กำรแนะแนว กำรศึกษำ
และ อำชีพ เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรศึกษำวิเครำะห์วิจัย หลักสูตรกำร
สร้ำง และพัฒนำหลักสูตรของวิชำกำรต่ำง ๆ ในควำมรับผิดชอบของทำงรำชกำร กำรวิเครำะห์วิจัย และกำร
พัฒนำ หนังสือและแบบเรียน กำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำน 
สถำนศึกษำ ตลอดจนกำรให้หรือจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษำวิเครำะห์วิจัย ท ำ
ควำมเห็นสรุปรำยงำน และเสนอแนะเกี่ยวกับกำรศึกษำและส่งเสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ กำรวำงโครงกำร
ส ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำ ติดตำมประเมินผล ด ำเนินกำรและ
แก้ไขปัญหำขัดข้องต่ำง ๆ ในกำร  ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์วิจัยและเสนอแนะกำรปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหลักกำร ระเบียบปฏิบัติ ตลอด จนแนวทำงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ฝึกอบรมและให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่ เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลง มำ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้ำร่วมประชุมในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของส่วนรำชกำรที่สังกัด นอกจำกนั้น ยังท ำหน้ำที่จัด ท ำแผนและระบบสำรสนเทศ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำน
กำรศึกษำปฐมวัยและ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน งำนบริหำร โรงเรียน งำนบริหำรวิชำกำร งำนกำรศึกษำนอก

/ระบบและ... 
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ระบบและตำมอัธยำศัย งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :  
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำร ท ำงำน 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำ งำนด้ำนกำร 

ศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและที่เก่ียวข้อง  
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำนกำรศึกษำ 

หลักสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  

1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ กำรจัดตั้ง กำรยุบ รวม สถำนศึกษำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
จัดตั้ง หรือยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.4 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1.5 ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ  กำร
จัดกำรศึกษำ  

1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำร  จัด
กำรศึกษำ  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร  ศึกษำตำม
อัธยำศัย เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  

1.8 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนำ 
งำนด้ำนกำรศึกษำ 1.9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร  

1.10 ประสำนและร่วมด ำเนินกำรเรื่องกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน   หรือเครื่อง  
รำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด  

1.11 ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ  งบประมำณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร  ฯลฯ เพ่ือให้
เด็กๆ ในพ้ืนที่ได้รับกำรศึกษำท่ีเหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพ่ือดูแลให้เด็กใน  ท้องถิ่นมีกำร
เติบโตทีถู่กต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย  

1.13 จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ  ศำสนำ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซึ่ง มรดกล้ ำ
ค่ำของท้องถิ่น  

1.14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำน
กำรศึกษำ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

 

/2. ด้ำนกำรวำงแผน... 
 



 - 5 - 
2. ด้านการวางแผน  
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ โครงกำร

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้  เกิดควำม

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่  เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
4. ด้านการบริการ  
4.1 จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เช่น จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำร  ศึกษำและ แหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำและวิชำชีพแก่ประชำชนอย่ำง ทั่วถึง  
4.2 ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้ค ำแนะน ำปรึกษำ เบื้องต้นแก่

นักเรียน นิสิต นักศึกษำและชุมชน ประชำชนทั่วไป  
4.3 ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำ  เกี่ยวกับกำร

แนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนว  ทำงกำร
เลือกอำชีพที่เหมำะสมกับบุคคลทั่วไป  

4.4 เผยแพร่กำรศึกษำ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ กำร แนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  

4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบ สำรสนเทศที่เกี่ยวกับ
งำนกำรศึกษำเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำร  พิจำรณำก ำหนด
นโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 

 
2) นางสาวนิตยา วิเศษวงษา ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนด

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร โดยอนุโลม ดังนี้  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป  

สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ของ ทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรและเก็บรักษำ
เอกสำร ส ำคัญของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรบุคคล กำรรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียม
เอกสำร กำร เตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำน ด้ำนธุรกำรสำรบรรณ บันทึกข้อมูลหรือบริหำรทั่วไปตำมแนวทำง แบบอย่ำงขั้นตอนและวิธีกำรที่
ชัดเจน ภำยใต้ กำรก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน
ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป ได้แก่ กำรรับ–ส่งหนังสือ กำรลงทะเบียนรับ 

หนังสือ กำรร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร กำรบันทึกข้อมูล กำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน และกำรพิมพ์เอกสำร  
จดหมำย และหนังสือรำชกำรต่ำงๆ กำรเตรียมกำรประชุมเป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำง ๆ ด ำเนินไปด้วย  
ควำมสะดวกเรียบร้อยตรงตำมเป้ำหมำยมีหลักฐำนตรวจสอบได้  

/1.2 จัดเก็บเอกสำร... 
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1.2 จัดเก็บเอกสำร หนังสือรำชกำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อกำรค้นหำ 

และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร  
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลำปฏิบัติรำชกำร รำยชื่อพนักงำน ข้อมูลจ ำนวน 

บุคลำกร เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐำนตำมระเบียบวิธีกำรปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อกำร ค้นหำส ำหรับใช้เป็น  
หลักฐำนตรวจสอบได้  

1.4 ตรวจสอบ และสอบทำนควำมถูกต้องของเอกสำร หนังสือ และจดหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้แน่ใจว่ำเอกสำรทั้งหมดมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และปรำศจำกข้อผิดพลำด  

1.5 จัดท ำและแจกจ่ำย ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้  
หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไป  

1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่ของหน่วยงำน เช่น กำรจัดเก็บ  
รักษำ กำรเบิกจ่ำยพัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดท ำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ กำรดูแลรักษำยำนพำหนะและสถำนที่ เพ่ือ  
ให้กำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ และอำคำรสถำนที่เป็นไปอย่ำงถูกต้อง และมีควำมพร้อมใช้  
งำนอยู่เสมอ  

1.7 กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เช่น เอกสำรตรวจรับรองมำตรฐำน (ธรรมำภิบำล) และ 
เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ เพ่ือน ำไปใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  

1.8 จัดเตรียมกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือให้กำรประชุมเป็นไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย และมีหลักฐำนในกำรประชุม  

1.9 จัดเตรียม และด ำเนินกำรผลิตเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม กำรฝึกอบรมสัมมนำ 
นิทรรศกำรและโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือให้เอกสำรที่ถูกต้องครบถ้วน และพร้อมใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงมี  
ประสิทธิภำพและตรงต่อเวลำ  

1.10 ปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร เช่น จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือเปิดเผย ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  

1.11 อ ำนวยควำมสะดวก ติดต่อ และประสำนงำนกับทุกส่วนงำนของหน่วยงำน ในเรื่องกำรประชุม 
และกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม ก ำหนดเวลำ และบรรลุ  
วัตถุประสงค์  

1.12 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับ งำน
สำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์งำนงบประมำณ  งำน
ประชำสัมพันธ์ และงำนประชุมเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำในเบื้องต้นแก่บุคลำกร ประชำชน ผู้ที่มำติดต่อและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่  

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง  
2.2 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้กำร

ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น  
2.3 ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
2.4 ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่ 

เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 
 
 
 
 

/3. งำนกิจกำรโรงเรียน... 
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3. งานกิจการโรงเรียน   

อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุมก ำกับดูแลของนายนิเวศน์    เสนนอก  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ  ระดับต้น)  เลขที่ต ำแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ โดยมีพนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำนจ้ำงเป็นผู้ช่วย ดังนี้  

1. นำงวรำภรณ์  พรมชำติ    ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร   ศพด.บ้ำนหนองบัวโคก 
2. นำงสำวภำสิณี   ธนำวร   ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  ศพด.บ้ำนคอนเมือง 
3. นำงวรรณภำ   ศรีอิสริยะ    ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  ศพด.บ้ำนหนองบัวโคก 
4. นำงดอกอ้อย   เทียมกระโทก   ต ำแหน่ง ครู   ศพด.บ้ำนคอนเมือง 
5. นำงสำวจุฑำภรณ์  กรวยสวัสดิ์   ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) ศพด.บ้ำนหนองบัวโคก 
6. นำงสำววีรวรรณ  เดิ่นกลำง   ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป) ศพด.บ้ำนคอนเมือง 

หน้าที่ปฏิบัติงาน : 
1) มอบหมำยให้ นางวราภรณ์  พรมชาติ  ต ำแหน่ง ครูช านาญการ เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-

6600-052 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้าที่และความรับผิดชอบ :  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ กำรพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคม
ด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  
คุณภาพการปฏิบัติงาน :  

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐำน มีควำมสำมำรถ 
ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรชั้นเรียน พัฒนำผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำง ที่หลักสูตรก ำหนด และมีกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพ 

มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินผลที่เหมำะสม กับสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ สำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
2) มอบหมำยให้ นางวรรณภา   ศรีอิสริยะ    ต ำแหน่ง ครูช านาญการ เลขท่ีต ำแหน่ง 20-3-08-

6600-054 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้าที่และความรับผิดชอบ :  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ กำรพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคม
ด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  
คุณภาพการปฏิบัติงาน :  

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐำน มีควำมสำมำรถ 
ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรชั้นเรียน พัฒนำผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำง ที่หลักสูตรก ำหนด และมีกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพ 

มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินผลที่เหมำะสม กับสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ สำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
3) มอบหมำยให้ นางสาวภาสิณี   ธนาวร ต ำแหน่ง ครูช านาญการ เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-

6600-053 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครู ดังนี้  

/หน้ำที่และ... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ :  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ กำรพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคม
ด้ำนวิชำกำร และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  
คุณภาพการปฏิบัติงาน :  

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐำน มีควำมสำมำรถ 
ในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรชั้นเรียน พัฒนำผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำง ที่หลักสูตรก ำหนด และมีกำรพัฒนำตนและพัฒนำวิชำชีพ 

มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้และประเมินผลที่เหมำะสม กับสำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ สำระหรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
4) มอบหมำยให้ นางดอกอ้อย   เทียมกระโทก ต ำแหน่ง ครู เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-08-6600-

055 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครู ดังนี้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :  

ปฏิบัติหน้ำที่หลักเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรส่งเสริมกำร  
เรียนรู้ กำรพัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ พัฒนำตนเองและวิชำชีพ ประสำนควำมร่วม 
มือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถำนประกอบกำรเพ่ือร่มกันพัฒนำผู้เรียน กำรบริกำรสังคมด้ำน  
วิชำกำรและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมกำร
เรียนรู้ ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ  
4. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
6. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
7. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และประเมินพัฒนำกำรของผู้เรียน เพื่อน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำร 

จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
8. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
5) มอบหมำยให้นางสาวจุฑาภรณ์  กรวยสวัสดิ์  พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม 
ดังนี้  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :  

ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำง 
วิชำกำรของสถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อน 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำร  
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

/2. จัดอบรม... 
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2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ            

ตำมวัย  
3. ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
6. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
7. ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
8. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
6) มอบหมำยให้นางสาววีรวรรณ  เดิ่นกลาง พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม ดังนี้  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก :  

ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำผู้เรียน ปฏิบัติงำนทำง 
วิชำกำรของสถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มก่อน 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งครู และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:  

1. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรี ยนด้วยวิธีกำร 
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตำมวัย  
3. ปฏิบัติงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก)  
4. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ปฏิบัติงำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
6. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
7. ควำมร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพ  
8. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
9. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน  ถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  ตามระเบียบ
อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้   หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ทราบโดยทันท ี

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป    
 

 สั่ง ณ วันที่   19  เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564 

 

 

   ( นำยพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

 


