
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 

ที่  228 / ๒๕64 
เรื่อง กำรแบ่งงำน และมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรภำยใน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย 
---------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญ ัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่ วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และ
กิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๙ ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการให้
ค านึงถึงความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  
   ๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๒. กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ได้ก าหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่  24   ตุลาคม  2545  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง ก าหนดกอง ส านักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2563  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึงได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  เรื่อง การก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยขึ้น จึงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ตามประกาศการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
 ๑. นำงอุไร  เจือหนองคล้ำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต าแหน่ง (นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ระดับกลำง) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-00-1101-001) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้
ก าหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค าปรึกษา 
และเสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาข้าราราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด าเนินการเกี่ยวกับการ
อนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การ
เลือกตั้ง งานเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 2. นำงกฤตยำ   แรงสูงเนิน ต าแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-00-1101-002)  มีหน้าที่ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการควบคุมการ ปฏิบัติราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด งานควบคุมภายใน งาน
ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย  
รับผิดชอบก ากับ  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรอง เร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าของส่วน
ราชการ  ดังนี้ 
 2.1  กองคลัง 
 2.2  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 3. นำงสำวกฤษณำ   สียำงนอก  ต าแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-12-3205-001)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี
และพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน  ยอดเงิน  การท าสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ   
การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบ  การใช้  และเก็บรักษายานพาหนะให้
ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการการงบประมาณ การเงิน 
การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ย วข้องเพ่ือให้
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วน
ราชการ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค
วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
 

 4. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  มอบหมายให้  นำยเทิดพงศ์    มีศิลป์  ต าแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด  (นักบริหำรงำนทั่วไป
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง   20-3-01-2101-001) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้    
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจ านวนมาก   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  พิจารณา   ศึกษา   วิเคราะห์   ท าความเห็น   สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ    โดยควบคุมตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ งานบุคคล  งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน  งาน
นโยบายและแผน  งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  งานจัดระบบงาน  งาน
การเงินและบัญชี งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ 
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งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานท ารายงาน
การประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงาน  เป็นต้น  ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง   เข้าร่วม
ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่ สังกัด  และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย  และ
ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายทุกหมวดในส านักงานปลัด  เป็นผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐ  นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยมีงานต่าง ๆ  โดยมีการแบ่งงานตามฝ่ายงาน 6 งาน ดังนี้ 
 

 ๑.  งำนบริหำรทั่วไป 
  มอบหมายให้ นำยเทิดพงศ์ มีศิลป์ ต าแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001)  เป็นหัวหน้า  โดยมีผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นำงจิรำภรณ์  ยังกลำง ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-
01-3101-001)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน 
ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียม เรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม  จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลาย
ด้านด้วยกัน เช่น  งานสารบรรณ  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานบริหารงบประมาณ  งาน
การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบริหารอาคารสถานที่  งานเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
  2.  นำยวรวิทย์  กำรถำง ต าแหน่ง นักพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-
3801-001) เป็นหัวหน้ำ  โดยมี นำยกิตติศักดิ์ มีศิลป์  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักพัฒนำชุมชน  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความ
เจริญด้านอ่ืน ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในท้องถิ่นทุกด้าน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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  3.  นำงอำภำพร  จินตนำมณีรัตน์   ต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขที่
ต ำแหน่ง  20-3-01-4101-001) โดยมี นำยทรงชัย  พิรักษำ  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง 
พนักงำนขับรถยนต์  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก  
ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ    การดำเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การ
รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร   การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการ 
ประชุม  งานกิจการสภา  งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ   รายงานการประชุมสภางานประชุม
คณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภา อบต.  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.  งาน
เลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.  
งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๒.  งำนยุทธศำสตร์และงบประมำณ   

  มอบหมาย นำงสำวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
(เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3103-001)   เป็นหัวหน้ำ โดยมี  นำงสำวสุภำภรณ์  รัตนวัน  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
แล้วแต่กรณี   งานวิชาการ  งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์   งานงบประมาณ  งานสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๓.  งำนนิติกำร 
  มอบหมายให้  เทิดพงศ์ มีศิลป์ ต าแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ
ต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้า โดยมี นำงอำภำพร  จินตนำมณีรัตน์   ต าแหน่ง   
เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-4101-001) , นำงสำวรชต์พร  เพ็งประเสริฐ 
ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3103-001) เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมี
หน้าที่ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้
มีความรู้ความช านาญในวิชาการทางกฎหมาย  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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 ๔.  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  มอบหมายให้  พันจ่ำเอกทิวำกร   พิรักษำ ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำ-
ธำรณภัยช ำนำญงำน  (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-4805-001) เป็นหัวหน้า โดยมี  นำยบุญชู  ห่วงยวนกลำง   
ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  เป็นผู้ช่วย  มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับ
ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ๕.  งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  มอบหมายให้  นำยเทิดพงศ์  มีศิลป์  ต าแหน่ง  หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับ
ต้น) (เลขท่ีต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้า  โดยมีนำงจิรำภรณ์  ยังกลำง ต ำแหน่ง นักจัดกำร
งำนทั่วไปช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-01-3101-001) และ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-01-4601-001 (ต ำแหน่งว่ำง) เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น   การฟ้ืนฟูสุขภาพ   การควบคุมป้องกันโรค   การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานสุขาภิบาล 
ซ่ึงรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานให้สุขศึกษา
และภูมิคุ้มกันโรค  งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล (สปสช.)   
ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา   งานเผยแพร่   อบรม   สาธิต   ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล  ฐานแก่เจ้าหน้าที่  
ผู้น าท้องถิ่น  ชุมชน  ประชาชน  และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วม ปฏิบัติงานศึ กษา วิจัย ส ารวจ  ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๖.  งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
  มอบหมายให้  นำยเทิดพงศ์  มีศิลป์ ต าแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไประดับต้น) 
(เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001) เป็นหัวหน้า  โดยมี นำงสำวรส   จ ำปำเรือง  ต าแหน่ง นักทรัพยำกร
บุคคลช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-3102-001) เป็นผู้ช่วย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น การ
เพาะปลูก  การใช้ปุ๋ย  การปรับปรุงดิน  การป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช  งานเทคโนโลยีทางการเกษตร งาน
ส่งเสริมปศุสัตว์  งานควบคุมและป้องกันโรคพืช/สัตว์  การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่เกษตรกร  การ
ควบคุมการน าเข้าและส่งออกของพืชและผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการ
เกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องและงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
/7. งานการเจ้าหน้าที่... 
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 7.  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  มอบหมายให้ นำยเทิดพงศ์ มีศิลป์ ต าแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด (นักบริหำรงำนทั่วไป 
ระดับต้น) (เลขที่ต ำแหน่ง  20-3-01-2101-001)  เป็นหัวหน้า  โดยมีผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นำงสำวรส   จ ำปำเรือง  ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร (เลขที่ต ำแหน่ง  20-
3-01-3102-001)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการ
แต่งตั้ง การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติ
ราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดท าทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ งานเลือกตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย   
 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของพนักงำนจ้ำง 
  1. นำยกิตติศักดิ์ มีศิลป์  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  เป็นผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น ส ารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
ประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน อ านวย
ความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตาม
ผลงานและจัดท ารายงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย อ านวยความสะดวกและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. นำยทรงชัย  พิรักษำ  ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ขับรถยนต์   
 2. บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์ 
 3. แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว   
 4. ดูแลบ ารุง  เก็บรักษา ตรวจสอบสภาพรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 5. รวบรวมสถิติข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ 
 6. รายงานขออนุมัติซ่อมบ ารุงเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  
 7. งานรับ – ส่งหนังสือราชการของส านักงานปลัด ตลอดจนส่วนงานอื่น ๆ  
 8. อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

/3. นายบุญชู... 
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  3.  นำยบุญชู  ห่วงยวนกลำง ประเภท พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำ
พนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นผู้ช่วยพนักงานส่วนต าบล ช่วยงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่
ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะกับด าเนินการเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
อ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
 

  4.  นำยคูณ  ดุ้งกลำง ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต าแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม  
 2. ช่วยเหลืองานป้องกันควบคุมโรค งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารส านักงานและภูมิทัศน์โดยรอบ 

 4. ดูแลสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ อาคารส านักงาน 

 5. จัดเก็บและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 6. ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้พร้อมใช้งานงานอยู่
เสมอ 

 7. อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  5. นำยชนะชัย นำคแท้  ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต าแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ขับรถบรรทุกน้ าและขับรถยนต์ส านักงาน 
 2. บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ  น้อย ๆ   
 3. แจกจ่ายน้ าในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งบริการให้แก่ประชาชน  
 4. ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ 
 5. รวบรวมสถิติข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ 
 6. รายงานขออนุมัติซ่อมบ ารุงเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 
 7. ช่วยจัดเตรียมสถานที่การประชุม การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.  
 8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  6. นำยปรีชำ หม่ันคง  ประเภท พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต าแหน่ง  คนงำนทั่วไป  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด 
 2. จัดเตรียมห้องประชุมดูแลระบบเครื่องเสียง ห้องประชุม บันทึกเสียงการประชุม 
 3. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
 4. ช่วยเหลืองานดับเพลิง งานแจกจ่ายน้ าช่วงภัยแล้ง ดูแลเครื่องสูบน้ า เครื่องพ่นหมอกควัน 

/5. ดูแลซ่อมแซม... 
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 5. ดูแลซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 6. ตัดหญ้าสนามหญ้าและรักษาความสะอาดภายนอกส านักงาน 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ 
 
 5. กองคลัง   
  1. นำงสุภำภรณ์   กำรถำง  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  (นักบริหำรงำนกำรคลัง) ระดับ
ต้น  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-2102-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน          
ระดับกองในองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ เกี่ยวกับ               
การก าหนด นโยบาย วางแผน  ควบคุม สั่งราชการมอบหมายงาน ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานคลังในด้านต่าง ๆ เช่น  งานการคลัง  งานการเงินและบัญชี  งาน
พัฒนารายได้  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานธุรการ งานการจัดการ 
เงินกู้                งานจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สิน ที่มีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบล ตัดสินใจแก้ปัญหาใน
งานด้านการคลังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  
 

 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1.1 การควบคุม ดูแลและตรวจสอบ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงินต่างๆ 
 1.2 ตรวจสอบรายงานจัดท าเช็คเพ่ือเบิกจ่ายเงินต่างๆ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ใบส าคัญต่างๆ 
 1.3 พิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ท าความเห็นเสนอแนะข้อมูลงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินการคลังเพ่ือ
ด าเนินการจัดท างบประมาณ 
 1.4 ตรวจสอบสมุดบัญชีเงินสดรับ – เงินสดจ่าย ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน๑ สมุดบัญชีเงินสดจ่ายใบ
ผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2 
 1.5 ตรวจสอบงบเงินสดรับ – เงินสดจ่าย ประจ าเดือน ท างบทดลองประจ าเดือน 
 1.6 ตรวจสอบจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินต่าง ๆ ประจ าปี 
 1.7 ควบคุม ดูแลและประเมิน การปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเกี่ยวกับงานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ 
 1.8 ควบคุมดูแล ตรวจสอบการจัดท าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินต่างๆ งบการเงินประจ าเดือน
แสดงฐานะทางการเงินประจ าปีและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e - LAAS 
 1.9 งานควบคุมภายใน และรายงานตามแบบต่างๆ 
 1.10 งานใบอนุญาตภาษี ฯลฯ 
 1.11 ควบคุมดูแลงานข้อมูล e – plan 
 1.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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  โดยในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 คน และ
พนักงานจ้าง  จ านวน 4 คน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ นำงสุภำภรณ์  กำรถำง ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง (นักบริหารงานการคลัง) ระดับต้น  เลขท่ีต าแหน่ง 20-3-04-2102-001  ดังนี้ 
 1. สำยงำนกำรเงินและบัญชี  
  1. นำยอำทรณ์   กิจจำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-04-3201-001  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับ มอบหมาย 
 

 มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  
  (1) จัดท ารายงานเงินรายรับที่จัดเก็บเอง ประจ าเดือน  
  (2) จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย และเก็บรักษาฎีกา 
   (3) บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ e - LAAS 
  (4) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ , ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม และทะเบียนอื่นๆ  
  (5) รายงานข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานผู้ก ากับดูแล เช่น อ าเภอคง  ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 
  (6) จัดท างบการเงินรายเดือน และงบแสดงฐานะการเงินประจ าปีและเอกสารประกอบงบต่างๆ 
  (7) จัดท าฎีกาเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารประจ าทุกเดือน พร้อมเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย  เช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ 
  (9)  จัดท ารายงานประจ าเดือน  ได้แก่ งบทดลอง และเอกสารประกอบงบทดลอง  ,รายงานรับ-
จ่าย เงินสด  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะ การเงินประจ าวัน , งบรับ-จ่ายเงินสด 
พร้อมเอกสารประกอบ , ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป,  งบประมาณคงเหลือ , และเอกสารการเงินที่เกี่ยวกับการปิด
งบประจ าเดือน จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LAAS) ฯลฯ 
  (10)  ให้มีหน้าที่เป็นผู้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน หรือการจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือ
ด้วยวิธีอ่ืนใด ตามระเบียบ ข้อ 68 
  (11)  จัดท าการโอนงบประมาณของกองคลัง และเก็บรวบรวมเอกสารการโอนงบประมาณ ,          
การเปลี่ยนแปลง, การตั้งจ่ายรายการใหม่ จากทุกกอง   
  (12)  รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือนผ่านทาง e-mail.ของทุกเดือนไม่เกินวันที่ 15           
ของทุกเดือน ,การจ่ายจากเงินสะสมทุก 6 เดือน และรายงานรายไตรมาสทุก ๆ 3 เดือน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ฯลฯ   
  (13)  จัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับรายงานบัญชี ให้ตรงกันและเป็นปัจจุบันทุกเดือน 
ให้มีหน้าที่ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในระบบ            
ตามระเบียบ ข้อ 12 
  (14)  ให้มีหน้าที่จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามระเบียบข้อ 22   เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นภายในก าหนดเวลา    
  (15)  การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินในแต่ละวันรวมถึง
ยอดเงินที่ฝากธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน     

/(16) เป็นผู้รักษา... 
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  (16)  เป็นผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลังล าดับที่ 1 กรณีที่ผู้อ านวยการกองคลัง ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
  (17)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  2.  นำงกุหลำบ บุญเรือง ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-04-4201-001  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1)  ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคุมการเบิกเงินของกองคลัง  และคลังใหญ่ 
             (2)  จัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ    
  (3)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน , คณะกรรมการรับ – ส่งเงินฝากธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจ า  
  (4)  จัดท าแผนรายจ่ายรายไตรมาสของกองคลัง 
  (5)  การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินในแต่ละวันรวมถึง
ยอดเงินที่ฝากธนาคารและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 
  (6)  จัดท าการเบิกจ่ายเงินกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
  (7)  เขียนเช็คสั่งจ่ายโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 69  และจัดท ารายงานจัดท าเช็ค ในระบบ 
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e – LAAS) จดัเก็บฎีกาเบิกเงิน  ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็ค มารับโดยเร็วต้องไม่
เกิน  15 วัน หลังจากผู้มีอ านาจลงนามในเช็ค  
  (8)  จัดท าฎีกาเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย , เงินประกันสังคม, เงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ).ภายในก าหนดทุกเดือนโดยน าส่งผ่านระบบ  
  (9)  จัดท าทะเบียนคุมเงินสวัสดิการทุกประเภทได้แก่  ค่าเช่าบ้าน , ค่าเล่าเรียนบุตร ,            
สัญญายืมเงิน ,  เงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  
  (10)   ด าเนินการส่งเอกสารการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ สปสช. /ติดต่ อ
ประสานงาน การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับส านั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ  (สปสช.)                 
จังหวัดนครราชสีมา 
  (11)  การน าส่งเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   (12) งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 2.  งำนพัฒนำรำยได้ 
  1. นำงสำวนงค์นุช  เกำะสังข์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ช ำนำญกำร  เลขที่ต ำแหน่ง                    
20-3-04-3203-001   ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆ ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
  (1)  จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย จัดเก็บเอง  จัดท าใบน าส่งเงินและ
รวบรวมใบน าส่งเงินไปจัดท าใบสรุปใบน าส่งเงิน (รวมทั้ง ระบบ e – LAAS)  พร้อมทั้งจัดส่งให้งานการเงินและ
บัญชี   เพ่ือใช้สอบยันให้ตรงกัน และน าเงินรายได้ ฝากธนาคาร 
  (2)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งรายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาช าระค่าภาษี          
ทุกประเภท  กับ ทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการลงทะเบียนคุมรายชื่อลูกหนี้ลงรายละเอียด เล่มที่      
เลขที่  ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับช าระเงิน  ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน 

/(17)  งานอ่ืน ๆ... 
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  (3)  งานประเมินจัดเก็บรายได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี  นัดประชุมจัดท า
รายงานการประชุม ช่วยจัดท ารายละเอียดแบ่ง ZONE,  BLOCK , LOT ตามขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินโดยมีการประสานงานกับกองช่าง และคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามค าสั่งแต่งตั้ง ของ อบต.   
  (4)  จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบัญชี (กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขฯ)  ตามขั้นตอน 
  (5)  รายงานผลการจัดเก็บรายได้และหนี้ค้างประจ าเดือน 
  (6)  น าส่งเงินฝากธนาคารทุกวันที่มีการรับเงินรายได้ 
  (7)  จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  (8)  ส ารวจผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีทุกประเภท 
  (9)  จัดท าแผนงานด าเนินการจัดเก็บรายได้ประจ าปี 
  (10) เร่งรัด  ติดตาม  ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการช าระภาษี ตามแผนการจัดเก็บรายได้ รวมถึง   
รับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการประเมินภาษีและค านวณภาษี           
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือเตือนช าระภาษีป้าย  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
  (11)  ควบคุม จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภดส. , ภป. , ใบเสร็จทั่วไปฯ เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน           
ในการรับเงินของหน่วยงาน 
  (12)  จัดท าประกาศ ประเมิน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 
  (13)  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  (14)  บันทึกการรับเงินในระบบ e – LAAS 
  (15)  ออกพ้ืนที่จัดเก็บภาษี และส ารวจภาษี , เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และทวงหนี้จากลูกหนี้
ภาษีโดยตรง  
  (16)  จัดท าเอกสารควบคุมภายในกองคลัง 
            (17) จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี    
  (18) รายงานการจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ               
“รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง” และรายงานแผนที่ภาษีฯ  ภายในเวลาที่ก าหนด 
  (19)  เป็นผู้รับเงินรายได้จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บน าส่งเงินในแต่ละวัน ตามใบน าส่งตรวจสอบ        
ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงิน  พร้อมจัดท าใบส าคัญสรุปน าส่งเงิน 
  (20)  มีหน้าที่รับเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และน าส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้       
ในระบบตามระเบียบ ข้อ 12 
  (21)  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง ล าดับที่ 2 กรณีที่ผู้อ านวยการกองคลัง 
และบุคคลล าดับที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  (22)  ให้มีหน้าที่รับเงินรายรับ เช่น รายได้ที่รัฐจัดสรร หรืออุดหนุนให้แก่องค์กรฯ ,ดอกเบี้ย              
เงินฝากธนาคาร และเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้บันทึกรายการรับเงินใน
ระบบภายในวันที่ได้รับเงิน ตามระเบียบ ข้อ 9/1 และ ข้อ 10 
  (23)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 

/3. งานพัสดุ... 
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 3.  งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
  1.  นำงเกษศินี  โทสิงห์  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน  เลขที่ต ำแหน่ง 20-3-04-
4203-001 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่  ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
   (2) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
  (3) มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจ าปีก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี   
  (4) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ฯ และขั้นตอนต่าง ๆ  ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่
แนบ)  เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรับแผนและจ้างในส่วนต่าง ๆ  ให้ทราบด้วย , ตรวจร่าง
สัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง 
  (5) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (6) แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือยกเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหาย           
ไม่สามารถใช้การได้และจ าหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 
  (7) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินในระบบ e – LAAS  และบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วนและตรงกับระบบ e – LAAS 
  (8) ควบคุมและดูแลการจัดหา การลงประกาศ การติดต่อประสานงาน และการประชาสัมพันธ์           
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ  ทราบข่าว   
  (9) ควบคุมและดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑ์ทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดซื้อและจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการพัสดุก าหนดไว้ และได้พัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องตามต้องการของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (10) ควบคุมการจ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานของราชการ          
อีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
  (11) ประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่าง ๆ เช่น  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง  
  (12)  บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – LAAS 
  (13) จัดท ารายงานข้อมูล e-Plan 
  (14)  การเบิกจ่าย – การรับ – การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
  (15)  ด าเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้างด้วยระบบ E- GP 
  (16)  งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 

/กองคลัง... 
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 กองคลัง (พนักงำนจ้ำง) 
  1.  นำยวิเชียร ซุ่นกลำง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
  (1)  จัดท าทะเบียนคุมเงินสวัสดิการทุกประเภท  ได้แก่   ค่าเช่าบ้าน ,ค่าเล่าเรียนบุตร ,สัญญา
ยืมเงิน ,  เงินภาษีหัก ณ  ที่จ่าย  ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
  (2) มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเงินแล้วไว้ในที่ปลอดภัย เพ่ือรอการตรวจสอบจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ     
  (3)  ลงรับฎีกาเบิกจ่ายเงินในสมุดคุมการเบิกเงินของกองคลัง    
  (4)  จัดท าการเบิกจ่ายเงินกับส านักงานประกันสังคมงานอ่ืน  ๆ   
  (5)  งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  2.นำงวรำภรณ์   เสนนอก  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
ให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
  (1)  จัดเก็บรายได้ จัดท าใบน าส่งเงิน ท าทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  (2)  รายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ  รายงานลูกหนี้ค้างช าระ และ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บทุกวันศุกร์ 
  (3)  ลงทะเบียนคุมเงินค่าภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ให้เป็น
ปัจจุบัน 
  (4)  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยบันทึกการรับเงินในระบบ e – LAAS 
   (5)  ส ารวจผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีเป็นประจ าทุกปีก่อนการประเมิน 
  (6)  มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดท าลูกหนี้รายได้อ่ืน ๆ  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  (7)  มีหน้าที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆกรณีที่นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  (8)  เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทุกประเภท 
  (9)  มีหน้าที่จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 
  (10) ออกพ้ืนที่จัดเก็บภาษี และส ารวจภาษี , เร่งรัดการจัดเก็บรายได ้
  (11) เป็นผู้ช่วยในการจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ในการจัดเก็บรายได้  
  (12) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  (13) งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  3.  นำงสำวอรัญญำ  ใกล้สุข  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ให้มี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้  
  (1)  จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
  (2)  จัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ           
เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
  (3)  มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ         
จัดจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือให้
อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 

/(4) ศึกษาและ... 
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  (4) ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
งานพัสดุ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  (5) เป็นผู้ช่วยจัดท าทะเบียนทรัพย์สินในระบบ e – LAAS และบันทึกทรัพย์สินในทะเบียนคุมให้
เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและตรงกับระบบ e – LAAS 
  (6) มีหน้าที่ช่วยงานพัสดุในจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน ประจ าไตรมาศ หรือ
ประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการด าเนินการแล้วเสร็จ 
  (7) งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

  4. นำงสำวพฤกษำ  หอมมำลำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติงานธุรการของกองคลัง มีหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือ และบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ผ่านเสนอผู้บริหารทราบ  มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ   
  (2) เป็นผู้ช่วยในการจัดท ารายงานจัดท าเช็ค ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
  (3) มีหน้าที่ช่วยเหลือ การจัดท าฎีกาเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารประจ าทุกเดือน พร้อม
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ  
  (4) งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

 5. กองช่ำง   
  มอบหมายให้  นำยพิเชษฐ์  คงนอก  ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง
ระดับต้น) (เลขทีต่ ำแหน่ง 20-3-05-2103-001) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   
  บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง   ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจ านวนมากและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานแบบแผนและก่อสร้าง งานก่อสร้างและบูรณะถนน งาน
ก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ า งานระบบข้อมูลและแผนที่ เส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ งานควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานสาธารณูปโภค งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานระบายน้ า งาน
ไฟฟ้าสาธารณะ งานผังเมือง งานส ารวจและแผนที่ งานวางผังเมือง งานควบคุมทางผังเมือง  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่
สังกัด   และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราก าลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ  ควบคุม  
ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง งานจัดท าและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายทุกหมวด  ใน
กองช่าง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ   ให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยมีงานต่าง ๆ  โดยมีการแบ่งงานตามฝ่ายงาน 
4 งาน ดังนี้  
 /1. งานแบบแผน... 

 



-15- 
 
 ๑.  งำนแบบแผนและก่อสร้ำง 

มอบหมายให้ นำยพิเชษฐ์  คงนอก ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้า  โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต าแหน่งว่าง ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-4701-001)(ต ำแหน่งว่ำง) ,นำยภุชงค์  กำรถำง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ, นำงลักษณำภรณ์  
อำรมณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ,นำยปฏิพัทธ์  ล้ ำกลำง ต าแหน่ง คนงำนทั่วไป และ ต ำแหน่ง 
คนงำนทั่วไป(ต ำแหน่งว่ำ))  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดแทนน้ า งานระบบข้อมูลและ
แผนที่เส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ร่าง โต้ตอบ บันทึก  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนังสือ  การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ  
การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส ำคัญของ
ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารของกองช่าง ดูแลท าความสะอาดวัสดุ ครุภัณฑ์ บริเวณที่
ตนเองปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๒.  งำนควบคุมอำคำร 
  มอบหมายให้  นำยพิเชษฐ์  คงนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้า  โดยมีผู้ช่วยดังนี้  ต าแหน่งว่าง ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ  (เลขท่ีต ำแหน่ง 
20-3-05-4701-001)(ต ำแหน่งว่ำง),นำยภุชงค์  กำรถำง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ,นำงลักษณำภรณ์  
อำรมณ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานประเมินราคาร่วมพิจารณาก าหนดวางแผนงานงบประมาณ งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดินและถมดินตาม พ.ร.บ.
ขุดดินและถมดิน  รวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
ดูแลท าความสะอาดวัสดุ ครุภัณฑ์ บริเวณที่ตนเองปฏิบัติงานให้สะอาดอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 

 ๓.  งำนสำธำรณูปโภค 
  มอบหมายให้  นำยพิเชษฐ์  คงนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้า โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต าแหน่งว่าง  ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ  (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-4701-001)(ต ำแหน่งว่ำง),นำยภุชงค์  กำรถำง,นำยปฏิพัทธ์  ล้ ำกลำง, ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป
(ต ำแหน่งว่ำง) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานระบายน้ า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  การ
บ ารุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ าท าการส ารวจพ้ืนที่ และจัดท าโครงการป้องกันน้ าท่วมขัง จัดท าแผนโครงการ
บ ารุงรักษาดูแล คูคลองสาธารณะ ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ าให้มี
ความพร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง การระบายน้ าและการจัดตั้งงบประมาณ
ขุดลอกคูคลอง คูน้ า สร้างฝ่ายทดน้ า สร้างท านบ เป็นต้น งานไฟฟ้าสาธารณะ จัดท าแผนการตรวจสอบไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้าตามจุดเสียงประจ าปีงบประมาณ ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า และรายงานผลการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
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 ๔.  งำนผังเมือง 
  มอบหมายให้ นำยพิเชษฐ์  คงนอก ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ระดับต้น (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-2103-001) เป็นหัวหน้า  โดยมีผู้ช่วยดังนี้ ต าแหน่งว่าง ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ (เลขที่ต ำแหน่ง 
20-3-05-4701-001)(ต ำแหน่งว่ำง),  นำยภุชงค์  กำรถำง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ, นำยปฏิพัทธ์  
ล้ ำกลำง ต าแหน่ง คนงำนทั่วไป และ ต าแหน่ง ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป(ต ำแหน่งว่ำง)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  ปฏิบัติงานส ารวจและแผนที่ การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและ
ฟ้ืนเมือง ก าหนดแนวเขตที่สาธารณะเพ่ือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะร่วมกับ
ส านักงานที่ดินฯ งานจัดรูปและฟ้ืนฟูเมือง ก าหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ ในที่สาธารณะ การบุก
รุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นสาธารณะ ดูแลและตรวจสอบที่สาธารณะ  สิ่งสาธารณูปการ  เช่น 
ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 6. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม   
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพำลัย แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น  
  1. งานบริหารการศึกษา  
  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  3. งานกิจการโรงเรียน  
 

 1. งำนบริหำรกำรศึกษำ  
  อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมก ากับดูแลของนำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑  โดยมีพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย 
 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน : 
 1) มอบหมายให้ นำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหารงาน
การศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กหรือในฐานะ  
หัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย  
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน 
ด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ด้ำนแผนงำน  
  1.1 ร่วมวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กเยาวชน และประชาชน ใน
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/1.2 ร่วมบูรณา... 
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  1.2 ร่วมบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และ ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ก าหนด  
  1.3 ติดตามเร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน ตามท่ีก าหนด  
  1.4 ร่วมวางแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือระบบงาน
ของ หน่วยงานด้านงาน ด้านงานการศึกษาท่ีสังกัด ที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ บุคลากรและเวลา  
 

 2. ด้ำนบริหำรงำน  
  2.1 จัดระบบงาน และปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐ
ก าหนดทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  2.2 วางแผนการศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายด้าน
การ ศึกษาของหน่วยงานต่อไป  
  2.3 ควบคุมดูแล นิเทศและติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ืออ านวยการให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  2.4 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียงและเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยว กับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องของประชาชนในพ้ืนที่  
  2.5 ริเริ่ม พัฒนาแผนงานและโครงการเชิงรุกในการพัฒนาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีความจ าเป็น
เร่ง ด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการทางศึกษาของพื้นที่  
  2.6 ควบคุมดูแลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  2.7 ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท า
ราย งานผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้  
  2.8 ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาให้กับประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของ ประชาชนในพื้นท่ี  
  2.9 นิเทศการศึกษาและตรวจโรงเรียน เพ่ือประเมินผลและน าเสนอการปรับปรุง โรงเรียนและ
ระบบ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  2.10 มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง กับภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  2.11 พิจารณาอนุมัติอนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้
บรรลุ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  2.12 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิด ความร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อประช าชนผู้รับบริการ 
  2.13 ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างาน ต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ราชการ  
 

/3. ด้านการบริหาร... 
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 3. ด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล  
  3.1 ร่วมจัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติ ราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า  
  3.2 ร่วมติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  3.3 ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติง านของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้
เกิด ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
 

 4. ด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  
  4.1 ร่วมวางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4.2 ร่วมติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 

 2. งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
  อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมก ากับดูแลของ นำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
กองกำรศึกษำ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ โดยมีพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นางสาวทัศณียา  จันทมุด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
  2. นางสาวนิตยา  วิเศษวงษา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย 
 

หน้ำที่ปฏิบัติงำน : 
 1) นำงสำวทัศณียำ  จันทมุด ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร เลขที่ต าแหน่ง 2๐-3-08-3803-
001 มอบหมายให้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ส าหรับต าแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ  
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :  
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบ  
หมายดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัยวางแผน การแนะแนว การศึกษาและ 
อาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย หลักสูตรการสร้าง  
และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์วิจัย และการพัฒนา  
หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐาน สถานศึกษา  
ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน  
และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตามประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ในการ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอด จน
แนวทางพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลง มา 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ  แต่งตั้ง 
เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังท าหน้าที่จัด  ท าแผน
และระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัยและ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหาร  โรงเรียน 

/งานบริหาร... 
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งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนา  งานด้าน
การ ศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดตั้ง การยุบ รวม สถานศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1.4 จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  1.5 ร่วมวางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ก าหนด 
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสาสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อ การจัดการ
ศึกษา  
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ  จัด
การศึกษา  
  1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
  1.8 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือ
พัฒนา งานด้านการศึกษา  
  1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  
  1.10 ประสานและร่วมด าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน  หรือเครื่อง  
ราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  
  1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ  งบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ 
ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
  1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กใน  ท้องถิ่นมี
การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  
  1.13 จัดท าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่ง มรดกล้ าค่า
ของท้องถิ่น  

/1.14 ศึกษา... 
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  1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ โครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
  3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่  เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 4. ด้ำนกำรบริกำร  
  4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการ ศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง  
  4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษา เบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  
  4.3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา  เกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนว ทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป  
  4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  เขียนบทความ จัดท าวารสาร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา การ  แนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ สารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ  พิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 2) นำงสำวนิตยำ วิเศษวงษำ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยอนุโลม ดังนี้  
 

ลักษณะงำนโดยท่ัวไป  
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติ  
เกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของ  
ทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสาร  
ส าคัญของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การ  
เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก  
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน  
ด้านธุรการสารบรรณ บันทึกข้อมูลหรือบริหารทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้  
การก ากับแนะน า ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

/1. ด้านการปฏิบัติ... 
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 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ–ส่งหนังสือ การลงทะเบียน
รับ หนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร 
จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุมเป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วย ความ
สะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้  
  1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือ สะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  
  1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล
จ านวน บุคลากร เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาส าหรับใช้เป็น  
หลักฐานตรวจสอบได้  
  1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด  
  1.5 จัดท าและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือแจ้งให้ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือด าเนินการต่างๆ ต่อไป  
  1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น การ
จัดเก็บ รักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ 
เพ่ือ ให้การด าเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้ 
งานอยู่เสมอ  
  1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือให้การประชุม
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
  1.9 จัดเตรียม และด าเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา 
นิทรรศการและโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน และพร้อมใช้ในการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี 
ประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา  
  1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
  1.11 อ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ
ประชุม และการด าเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม ก าหนดเวลา และบรรลุ 
วัตถุประสงค์  
  1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งานงบประมาณ  งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานประชุมเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ด้ำนกำรบริกำร  
  2.1 ให้ค าปรึกษาและแนะน าในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อและหน่วยงานต่างๆ 
ที ่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
  2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
  2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

/2.4 ผลิตเอกสาร... 
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  2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่ เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 3. งำนกิจกำรโรงเรียน   
 อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมก ากับดูแลของนำยนิเวศน์    เสนนอก  ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  เลขที่ต าแหน่ง ๒๐-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ โดยมีพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างเป็นผู้ช่วย ดังนี้  
  1. นางวราภรณ์  พรมชาติ    ต าแหน่ง ครูช านาญการ   ศพด.บ้านหนองบัวโคก 
  2. นางสาวภาสิณี   ธนาวร   ต าแหน่ง ครูช านาญการ  ศพด.บ้านคอนเมือง 
  3. นางวรรณภา   ศรีอิสริยะ    ต าแหน่ง ครูช านาญการ  ศพด.บ้านหนองบัวโคก 
  4. นางดอกอ้อย   เทียมกระโทก   ต าแหน่ง ครู   ศพด.บ้านคอนเมือง 
  5. นางสาวจุฑาภรณ์  กรวยสวัสดิ์   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด.บ้านหนองบัวโคก 
  6. นางสาววีรวรรณ  เดิ่นกลาง   ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด.บ้านคอนเมือง 
 
หน้ำที่ปฏิบัติงำน : 
 1) มอบหมายให้ นำงวรำภรณ์  พรมชำติ  ต าแหน่ง ครูช ำนำญกำร เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-6600-
052 สังกัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้  
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ :  
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที ่ได้รับมอบหมาย  
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  
 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแนวทาง ที่
หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสม  กับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 2) มอบหมายให้ นำงวรรณภำ   ศรีอิสริยะ    ต าแหน่ง ครูช ำนำญกำร เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-
6600-054 สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ :  
  ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม
การเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน
วิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย  
 
 

/คุณภาพการ... 
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คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  
 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแนวทาง ที่
หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสม  กับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 3) มอบหมายให้ นำงสำวภำสิณี   ธนำวร ต าแหน่ง ครูช ำนำญกำร เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-6600-
053 สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ :  
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที ่ได้รับมอบหมาย  
คุณภำพกำรปฏิบัติงำน :  
 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนฐาน มีความสามารถ ใน
การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการตามแนวทาง ที่
หลักสูตรก าหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 
 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสม  กับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ สาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

 4) มอบหมายให้ นำงดอกอ้อย   เทียมกระโทก ต าแหน่ง ครู เลขที่ต าแหน่ง 20-3-08-6600-055 
สังกัดศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครู ดังนี้ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ  
เรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วม มือ
กับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร่มกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้าน วิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้  
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน การ  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

/8. ปฏิบัติงานอื่น... 
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 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5) มอบหมายให้ นำงสำวจุฑำภรณ์  กรวยสวัสดิ์  พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองบัวโคก ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง  
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน  
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ  
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และคุณลักษณะ            
ตามวัย  
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 8. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 6) มอบหมายให้นำงสำววีรวรรณ  เดิ่นกลำง พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนคอนเมือง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยอนุโลม ดังนี้  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก :  
 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทาง  
วิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ:  
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ  
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. จัดอบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย  
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 8. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/ให้ผู้ที่ได้รับ... 
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  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบแบบแผนของ
ราชการ อย่าเกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทพาลัย   
 

 ทั้งนีต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่   22  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 

 
 

          ( นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 

 

 

 

 

 

 


